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مــقــدمــــة

وسّيد  النبيين  خاتم  محمد،  نبينا  على  والسالم  والصالة  العالمين،  رب  لّله  الحمد 
المرسلين، وبعد : فهذا كتاب النحو والصرف للصف الثالث الثانوي، حسب المنهج 
الذي تم إعداده لهذا الصف. وقد راعينا في تعديله ماسبق أن نهجناه في كتابي الصفين 
العرض،  ودقة  العبارة،  وسهولة  الفكرة،  وضوح  من  الثانويين،  والثاني  األول 

التمرينات. القاعدة، وكثرة  وإيجاز  النحوي،  الجدل  واالبتعاد عن 
وقد رجعنا في كثير من أمثلته إلى َمِعين العربية الصافي، وكتابها الخالد، وهو القرآن 
الطالب والطالبة على صلة بمنبع دينهما وعماد شريعتهما، وليتضح  الكريم؛ ليكون 
العربية، وهو االستعانة بها على فهم آيات  لهما الغرض األساسي من دراسة قواعد 

الله البينات، واستقامة اللسان عند تالوتها فيرتالها بال لحن أو تحريف.
في  نصيٌب  ووصاياها  وحكمها  وأمثالها  العرب  وخطب  العربي،  عر  للشِّ كان  كما 
يعرف  ولكي  األدب،  تذوق  عن  النحو  درس  اليبعد  حتى  وتمريناته؛  الكتاب  أمثلة 
عن  يبتعدان  وبذلك  القول،  من  والبليغ  النحو  دروس  بين  الصلة  والطالبة  الطالب 
جّو األمثلة المصنوعة، التي أفسدت كثيًرا من كتب النحو، وحجبت كثيًرا من جمال 

بيانها. العربية، وناصع 
ولسنا في حاجة ُهنا إلى تكرار القول بأن قواعد اللغة ال ُتقصد لذاتها، بل هي وسيلة 
م لغة الكتاب العزيز،  ا في النفس. وتفهُّ تعين على التعبير الصحيح، واإلبانة الكاملة عمَّ
والوقوف على أسرار البالغة والبيان. فليس الغرض إًذا أن يحفظ الطالب  والطالبات 
القراءة  بكثرة  العبرة  إن  بل  وعي،  بال  يرددوها  أن  وال  قلب،  ظهر  عن  القواعد  هذه 

وحفظ الجيد من القول، والنسج على منواله في ضوء هذه القواعد .
وإننا نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا هذا خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به 

إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
                                                                        وحـدة اللغـة العربيـة
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الفهــــــــر�س

ال�صفحة املو�صــــــــــــــــــــــــــــــوع
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١٠٣
١٠٦
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١١٦
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مقدمة
توزيع المقرر على أسابيع الفصل الدراسي الثاني

النداء
  أ ـ  أهم حروف النداء.

ب ـ  أقسام المنادى
التحذير واإلغراء.

االختصاص.
اسم الفعل.

العدد :
  أ ـ  األعداد المفردة ، والمئة ، واأللف.

ب ـ  األعداد المركبة ، والمعطوفة ، وألفاظ العقود.
جـ ـ  حكم ما يصاغ من األعداد على وزن )فاعل(.

  د ـ  تعريف العدد وقراءته.
هـ ـ  كنايات العدد : )كم( االستفهامية و )كم( الخبرية.

االسم الذي ال ينصرف :
  أ ـ  ما يمنع صرفه لعلة واحدة.

ب ـ  ما يمنع صرفه لعلتين.
جـ ـ  إعراب الممنوع من الصرف.

التصغير :
أغراض التصغير وأوزانه والتغييرات التي تطرأ على االسم المصغر.

النسب :
   أ ـ  تعريفه ـ النسب إلى ما آخره تاء التأنيث.

 ب ـ  النسب إلى ما كان على وزن )َفعيلة( و )ُفعْيلة(.
 جـ ـ  النسب إلى المقصور والمنقوص والممدود.

   د ـ  النسب إلى الجمع وما يدل على الجمع.
 هـ ـ  ما يغني عن ياء النسب.

تمرينات عامة.



٧

ثـانـيًا ـ القسـم العـلمــي أواًل ـ القسـم األدبــي ومدارس حتفيظ القرآن
          الكريم.

الموضوع األسبوع الموضوع األسبوع
ـ أهم حروف النداء.

ـ أقسام المنادى.
ـ التحذير واإلغراء.

ـ اسم الفعل.
ـ األعداد المفردة، والمئة، واأللف.

ـ األعداد المركبة، والمعطوفة، وألفاظ العقود.

ـ حكم ما يصاغ من األعداد على وزن )فاعل(.
ـ تعريف العدد وقراءته.

ـ ما يمنع صرفه لعلة واحدة.
ـ ما يمنع صرفه لعلتين.

ـ إعراب الممنوع من الصرف.
ـ تمرينات ومراجعة عامة.

األول
الثاني

الثالث
الرابع والخامس

السادس
السابع والثامن

التاسع
العاشر

الحادي عشر
الثاني عشر والثالث عشر

الرابع عشر
الخامس عشر

ـ أهم حروف النداء.
ـ أقسام المنادى.

ـ التحذير واإلغراء.
ـ االختصاص.

ـ اسم الفعل.
ـ األعداد المفردة، والمئة، واأللف.

ـ األعداد المركبة، والمعطوفة، وألفاظ العقود.

ـ حكم ما يصاغ من األعداد على وزن )فاعل(.
ـ تعريف العدد وقراءته.

ـ كنايات العدد.
ـ ما يمنع صرفه لعلة واحدة.

ـ ما يمنع صرفه لعلتين.
ـ إعراب الممنوع من الصرف.

ـ التصغير.
ـ النسب إلى ما آخره تاء التأنيث.

ـ النسب إلى ما كان على وزن )َفعيلة( و )ُفَعْيلة(.

ـ النسب إلى المقصور والمنقوص والممدود.
ـ النسب إلى الجمع وما يدل على الجمع.

ـ ما يغني عن ياء النسب.
ـ مراجعة عامة.

األول
الثاني

الثالث

الرابع
الخامس
السادس

السابع
الثامن
التاسع
العاشر

الحادي عشر
الثاني عشر

الثالث عشر

الرابع عشر

الخامس عشر

توزيع المقرر على اأ�صابيع الف�صل الدرا�صي 
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الإيـ�صـــــــاح :

ـــــــــداء الــــــَنّ

اأ  ــ  اأهمُّ حروِف النداء
الأمـثــلـــة :

أ

إذا تأملت األبيات في مجموعة ) أ (، وجدت بكل واحد منها اسًما يناديه الشاعر، وهو في 
البيت األول : ) جارتنا (. وفي الثاني : ) رجال الدنيا (. وفي الثالث : ) رامي الشهب (. وفي 

الرابع : ) قبر معن (. وفي الخامس : ) أبتي (. ومثل هذه األسماء يسمى : ) المنادى (.
وإذا نظرت في األبيات مرة أخرى وجدت قبل )المنادى( فيها حرًفا، هو في البيت األول:  
) الهمزة (. وفي الثاني ) أْي (. وفي الثالث : ) يا (. وفي الرابع : ) َأَيا (. وفي الخامس : ) َهَيا ( 

وهذه الحروف هي أهم حروف النداء في اللغة العربية.

ب

جـ

)١( الخطوب : المصائب.    تنوب : تتوالى.   عسيب : اسم جبل في نجد.             )٢( شأوتم : ارتفعتم.
ْهب في الشطر الثاني فمعناها : الجبل المكسو بالثلج.         )٤( واريت : سترت. مترعا : مليًئا. ْهب في الشطر األول معناها : النجوم الّساطعة، أما الشَّ )٣( الشُّ

تنوب الخطوَب  إن  جارَتـنـا  أ  ١ـ 
َمْهاًل الجديدة  الدنيا  رجاَل  أْي  ٢ـ 
ْهب باألحجار تحَسبها ٣ـ     يا رامَي الشُّ
جوَدُه واريَت  كيف  معٍن  قبَر  أيا  ٤ـ 
فإنما فينا  الزلـت  أبـتـي  َهـَيـا  ٥ـ 

َعـِسـيـُب)١( أقـام  مـا  مـقـيـم  وإنـي 
جـاال الرِّ بالمعـجـزات  شــأوتم)٢(  قـد 
الحجُر طبَعه  ينسى  هيهات  ْهب)٣(  كالشَّ
ُمْتَرَعا)٤( والبحُر  الَبرُّ  منه  كان  وقد 
عائشا دمت  ما  العيش  في  أمٌل  لنا 

٦ ـ ﴿                                                                                ﴾ يوسف : ٢٩.
٧ ـ ﴿                                                                       ﴾ البقرة : ٢٨٦.

٨ ـ ﴿                                                                       ﴾ االنفطار.
٩ ـ ﴿                                                                                                        ﴾ الفجر.

جيش  األعادي  جاء  يبغـي  مصـرعـي ١٠ ـ يا  هذه  الدنيا  َأطِّلي  واسمعي  



٩

وتنقسم حروف النداء إلى ثالثة أقسام : قسم ينادى به القريب وهو : الهمزة، وأْي. وقسم ثان ينادى 
به البعيد وهو : أيا، وهيا. وقسم ثالث يصلح لنداء القريب والبعيد وهو : يا.

وأحياًنا يحذف حرف النداء من الكالم، إذا كان مفهوًما من السياق كما في أمثلة المجموعة )ب( 
إذ التقدير في المثال األول منها مثاًل : »يا يوسف أعرض عن هذا«.

ولكْن قد تعرُض لك جمل اسُتخدمت فيها أدوات نداء البعيد لنداء القريب، أو العكس. فإذا مرَّ بك 
مثل هذا االستعمال فاعلم أن استعمال أداة نداء البعيد في نداء القريب يكون لغرض بالغي هو تنزيل 
القريب منزلة البعيد، كقول األستاذ ألحد الطالب الغافلين الذي أصبح بمنزلة البعيد لغفلته : )أيا هذا 
الطالب تنبَّْه(، أما إذا استعملت أداة نداء القريب لنداء البعيد فهو لتنزيل البعيد منزلة القريب لحضوره 
، ال ُتطِِل الغياب(،  في ذهن المتكلم دائًما، كقول أم تتذكر ابنها الذي يدرس في بالد الغربة : )أْي ُبنَيَّ

فتأمل ذلك وفقك الله.
وال يصح في اللغة العربية أن تدخل حروف النداء على ما فيه )أل(، فإن أريد نداء ما فيه )أل(، جيء 
قبله بكلمة : ) أيها ( للمذكر، وكلمة ) أيتها ( للمؤنث أو باسم إشارة مناسب، كما هو واضح في أمثلة 
ُة ( مبنيتين على الضم، والهاء زائدة للتنبيه  المجموعة )جـ(، وإذا تأملت األمثلة وجدت : ) أيُّ ( و ) أيَّ

ومالزمة لهما، وما فيه )أل( بعدهما مرفوع على أنه صفة لهما.

الــــقـــــاعـــــــــدة

 ، القريب  لنداء   ) أْي   ( و   ) الهمزة   (  : هي  خمسٌة  العربية  في  النـداء  حروف  أهمُّ  ـ    ١
          و) أَيا ( و ) َهَيا ( لنداء البعيد، و) يا ( لكل مناًدى قريًبا كان أو بعيًدا.

ياق. ٢ ـ     يجوُز حذُف حرف النداء إذا كان مفهوًما من السِّ
اسـُم أو   ، للمؤنث   ) ُتَها  أيَّ  ( و  للمذكر   ) ها  أيُّ  ( قبله  تأتي   ،) َأْل   ( فيه  ما  نـداء  عند  ـ    ٣

          إشارة مناسٌب)١(.

)١( يستثنى من هذا الحكم لفظ الجاللة )الله( فينادى بحرف النداء )يا(.تقول يا ألله، واألكثر معه حذف حرف النداء، وتعويضه 
. بميم مشددة مفتوحة في آخره تقول : اللهمَّ
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ـ ١ ـ
                  استخرج المنادى وحرف النداء فيما يلي :

١ ـ  قال تعالى : ﴿                                                                                                      ﴾ آل عمران.

٢ ـ  قال تعالى : ﴿                                                                                                                ﴾ مريم.

٣ ـ  قال تعالى : ﴿                                                                                                       ﴾ التوبة : ٧٣.

٤ ـ  قال تعالى : ﴿                                                                                                             ﴾ األحقاف : ٣١.

الً : ٥ ـ  قال الشاعر متغزِّ

تــمـــريــنـــــــات

٦ ـ قال الحطيئة يصُف قصَة كريم :

حى الضُّ رونِق  في  عبُد  أْي  تسمعي  َهـِديـُر)١(ألم  َلـُهـنَّ  َحـَمـاَمـاٍت  نــداَء 

٧ ـ وقال الشاعُر يذكُر قدرَة الخالِق عزَّ وجلَّ :

ِقـًرى وال  ضـيـٌف  رّبـاُه  َهـَيـا  فـقـال 

بِـَحـْيـرٍة رآه  ا  لمَّ ابـنـه  وقـال 

الـلَّْحـَما)٢( تـالليـلِة  تحرْمُه  ال  ـَك   بحقِّ

الـطُّـْعـما لـه  اذبـحـنـي وهـيِّـْئ  أبـتـي  أيـا 

جـنـاحـه الـبـعوِض  مـدَّ  يـرى  َمـْن  األَْلَيـِل)٣(َيـا  الـبـهيـم  الـليـِل  ُظـْلـمـة  فـي 

)١( عبد : اسم ُمؤنث، وأصله : عبدة.   رونق الضحى : ُحْسنُه.
)٢( ِقرى : طعام يقدم للضيف.   تالليلة : هذه الليلة.

)٣( البهيم : شديد السواد.
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اقرأ األبيات وأجب عما يأتي :
    أ ـ  عين المنادى في البيت األول، ولم استخدم الشاعر حرف النداء ) أيا ( مع ُقْرِب المنادى ؟

ب ـ  لَِم ُحِذَف حرُف النداء في البيتين الثاني والرابع ؟
جـ ـ  لم استخدم الشاعُر الهمزَة للنداء دون غيرها في البيت الثالث ؟

   د ـ  بيِّن المنادى في البيت الرابع.
ـ ٣ ـ

ع حالِة المنادى من حيث الُقرُب والُبْعد. َمثِّْل لحروِف النداِء الخمسِة في جمٍل مفيدٍة، مراعًيا تنوُّ
ـ ٤ ـ

ْل إلى نداِء األسماء التالية بـ )أيها( أو )أيتها( في جمل مفيدة : توصَّ
          الرجل     ـ     المرأة     ـ     الفائز     ـ     المسلمة.

ـ ٥ ـ
ْل إلى نداِء األسماء التالية باسم إشارة مناسب في جمل مفيدة : توصَّ

المتفوق    ـ    المتفوقة     ـ    الغافالن    ـ    المجتهدتان   ـ    الالعبون    ـ    الفتيات
ـ ٦ ـ

١ ـ  قال ابن الرومي في رثاء ابنه :

حمامٌة بُقربي  ناحْت  وقد  أقوُل  ١ـ 
أرضـي ـُم  الميـمِّ الـنـازُح  ـهـا  َأيُّ ٢ـ 
جناَحُه ُيعيُر  من  هل  الَقطا  َأِسْرَب  ٣ـ 
جـانـي ظـالٌم  إنـي  ـاُه  َربَّ ـاُه  َربَّ ٤ـ 

بِـحـالـي َتـْشـُعـريـَن  لـو  جـارَتـا  َأَيـا 
لبعـضي)١( السـالَم  بعضي  مـن  أْقِر 
أطِـيـُر َهـِويـُت  قـد  مـن  إلـى  لـعـلِّي 
الفانِي الَهَوى  وأشبعُت  نفسي  ْعُت  َجوَّ

َسـْلـوًة ـَم  ُتـُوهِّ مـاشـيٌء  مـحـمـُد 
لِلثَّـرى ُجْدُت  فقد  لـي  ُجودا  َأَعْينَيَّ 

الوْجِد)٢( مـن  َقلبِـي  زاَد  إال  لَِقْلبِـَي 
فِد)٣( الرِّ مـن  تسأالِن  مما  بأْنَفـَس 

)١( النازُح : المبتعد.   الميمم : المتجه.   أْقِر : أبلغ.
)٢( السلوة : نسيان الهموم.   الوجد : الحزن.

)٣( الرفد : العطاء.

ـ ٢ ـ
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٢ ـ  وقال البحتري في البكاِء على األطالل :

َثـْهـَمـِد ُبـْرَقـَة  إنَّ  األصـاِئـِل  ْرَمدي)١(َأَصـَبـا  الـسَّ بالزماِن  اختالَفك  تـشـكـو 

٣ ـ  قال المتنبي يخاطُب سيَف الدولة :

٤ ـ  قال أبو فراس يناجي حمامة وهو سجيٌن عنَد الروم :

ُمـَعـامـلـتـي فـي  إال  الـنـاِس  أْعـَدَل  والحكـُميـا  الَخصـُم  وأنـت  الِخَصـاُم  فـيـك 

٥ ـ  قال أبو األسوِد الدؤلي واعًظا :

بـيننـا الـدهـُر  أنـصـَف  مـا  جـارَتـا  تـعـالِـيأَيـا  الـهـمـوَم  ُأَقـاِسـْمـِك  تـعـاَلـْي 

فـيـِه مـالـيـَس  اآلمـُل  ـهـا  أَمــُلــْهأيُّ سـفـيـًهـا  غــرَّ  ُربَّمــا 

اقرأ األبياَت وأجب عما يأتي :
  أ ـ  لَِم ُحِذَف حرُف النداء في البيت األول ؟

لم وبيِّن   ، أداة  كلُّ  عليه  تدل  ما  اذكر  ثم   ، السابقة  األبيات  في  النداء  أدواِت  استخرج  ـ   ب 
       استخدمها الشاعر ؟

جـ ـ  كيف توصل الشاعر إلى نداء ما فيه )أل( في البيت الخامس ؟
  د ـ  هل توافق الشاعر فيما قاله عن الدهر في البيت الرابع ؟ وضح ما تقول.

ـ ٧ ـ
قال يوسف القرضاوي :

َفـِمـي فـي  َتْحـُلـو  والـنـوُن  وِنُنـونِـيَّـٌة  الـنُـّ يـاذا  ُيـقـاُل  ُيـكـاَد  حـتـى 

َبا : رياح تهب من جهة الشرق.    األصائل : جمع أصيل : وهو ما بين العصر والمغرب. )١( الصَّ
برقة ثهمد : اسم موضع في نجد.    السرمدي : الطويل.
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اقرأِ البيَت السابَق قراءَة إلقاٍء ، ثم أجْب عما يأتي :   
أ ـ  ماذا يقِصُد الشاعُر بقولِه : )نونيٌة( ؟

ب ـ  عين حرَف النداِء والمنادى في البيِت.
جـ ـ  )يا ذا النون( تعبيٌر يحتمُل معنيين، ماذا يسميه البالغيون ؟

       اختِر اإلجابَة الصحيحَة ]جناس ـ طباق ـ تورية[.
  د ـ أعرْب ما خطَّ باألزرِق.

ـ ٨ ـ
    شارك في إعراب النموذج التالي :

ِقلِّي يحذُر من التنجيم :    قاَل ابن حمديس الصِّ

لـَنَـا ُقـْل  ْجـِم  بـالـنَـّ الُمـْغـَتـرُّ  ــها  أيُّ َيـْسـِريفـيـا  ـِه  ربِّ مـن  فـيـه  ا  ِسـرًّ َأَتـْعَلـُم 

إعــرابـــهـــــــا الـكلمـة
الفاُء : حرُف استئناف. يا : حرف ................ مبني على ................ .

أيُّ : ............ مبنيٌّ على ............. في محل نصب، والهاء : ................ .
صفٌة لـ )أي( ................ وعالمة ..................   .................... .

الباُء : ........ ......... ، والنجم : اسٌم ......... بـ ........ ، وعالمة ............. .
فعل ........... مبني ............ ، والفاعل ................ تقديره )............(.

الالُم : حرف ......... ، و )نا( : ضمير .......... مبني ......... في محل .......... 
.

الهمزة : حرف استفهام. تعلم : فعل .............. وعالمة .............. ، والفاعُل 
.............. تقديره )..............(.
. .....................................

في : ........... ، وهاء الغيبة : ............ مبني ........... في محل ............. .
. ....................................

فيا
أيها

المغترُّ
بالنجم

قل
لنا

أتعلم

ا ِسرًّ
فيه
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ـ ٩ ـ
أعرب ما كتب باألزرق :

قال المتنبي في الغزل مخاطًبا القمر بأنه ال يشبُه محبوَبته :

إعــرابـــهـــــــا الـكلمـة
. ....................................

رب : اسم ............ بـ )............( ، وعالمة ............ وهو ............ ، وهاء 
الغيبة : ضمير ............ مبني ............ في محلِّ ...................... .

 : والفاعل   ،  ............ ظهورها  من  منع   ............ وعالمة   ،  ............ فعل 
............ تقديره )............( .

من
ربه

يسري

َشـْكـَلـُه الُمَبـاهـي  القـمـُر  ـهـا  أيُّ َأْشـَبـاِهـِهيـا  ِمـْن  َفـَلْسـَت  َتـْكـِذَبـنَّ  اَل 
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ب  ــ  اأقــ�صـــام الــمـنــــادى

يوسف.

الإيـ�صـــــــاح :

العربية  اللغة  في  المنادى  أقسام  أن  عرفت  السابقة،  األمثلة  في  الملونة  الكلمات  تأملت  إذا 
خمسة أقسام : األول منها ما كان )مضاًفا(، كما في أمثلة المجموعة : )أ(. والمنادى فيها منصوب 

أ

ب

جـ

د

هـ

١ ـ  قال تعالى : ﴿                                                                                                      ﴾ آل عمران : ٦٤.

٢ ـ  قال تعالى : ﴿                                                                                                                             ﴾
٣ ـ  يا رفيًقا بالعباد ،  الطف بنا.

٤ ـ  يا طالًعا جباًل ،  احذر السقوط.
٥ ـ  يا جمياًل خطُّه ،  شارك في النشاط.
٦ ـ  يقول األعمى : يا رجاًل، خذ بيدي.

٧ ـ  يقول الواعظ : يا غافاًل والموت يطلبه، متى تقلُع عن َغيِّك ؟

٨ ـ  قال تعالى : ﴿                                                         ﴾ هود : ٤٦.
٩ ـ  يا محمدان ،  ال ُتْخِلَفا الوعَد.

١٠ ـ  يا علّيون ،  جاهدوا في سبيل الّله.
١١ ـ  يا فاطماُت ،  اتِقيَن الّله.

١٢ ـ  قال الله تعالى : ﴿                                                                              ﴾ األنبياء.
١٣ ـ  يا متخاصمان ،  اصُدقا القوَل.

١٤ ـ  يا مسلمون ،  ارفعوا رايَة الحق.
١٥ ـ  يا معلماُت ،  حان وقُت الدرس.

الأمـثــلـــة :
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كما ترى، فكلمة ) أهل ( في المثال األول منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف، 
و) الكتاب ( مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة. وهكذا.

معناه، كالجار  تمام  به شيء من  اتصل  ما   : به  والمراد   ) بالمضاف  شبيه   ( ما هو  الثاني  والقسم 
والمجرور ) بالعباِد (، والمفعول به ) جباًل (، والفاعل ) خطُّه ( في أمثلة المجموعة )ب( والمنادى 

فيها منصوب كذلك.
من  الثاني  الجزء  أن   : بالمضاف  والشبيه  المضاف  المنادى  بين  التفريق  على  يساعدك  ومما 
المنادى المضاف مجرور باإلضافة دائًما، أما الشبيه بالمضاف فقد يكون الجزء الثاني منه مرفوًعا، 
وقد يكون منصوًبا، وقد يكون مجروًرا بحرف الجر، وقد يعقبه ظرف كقولك : ) يا جالًسا بين القوم 

تنبَّه (.
والقسم الثالث ما كان ) نكرة غير مقصودة ( كما ترى في أمثلة المجموعة : )جـ( فإن األعمى 
النصب  القسم وجدته  تأملت إعراب هذا  ، وإذا  ينبه غافاًل معينًا  بعينه، والواعظ ال  ينادي رجاًل  ال 

كذلك.
إنها )أعالم مفردة( ، ويقصدون بها ما   : الرابع يحتوي على أعالم يقول عنها النحويون  والقسم 
ليس مركًبا حتى وإن كانت مثناة أو مجموعة، وإذا تأملت إعراب أمثلة هذا القسم عرفت أن المنادى 
فيه يبنى على ما يرفع به في حالة إعرابه، فاالسم المفرد عالمة رفعه الضمة، فإذا وقع مناًدى ُبنَِي على 
الضم، مثل : )نوح( في المثال الثامن من أمثلة المجموعة : )د(، أما المثنى فإننا نعرف أن عالمة رفعه 
التاسع، وكذلك جمع المذكر  المثال  ُبنَِي على األلف، مثل : )محمدان( في  األلف، فإذا كان منادى 
السالم فإنه يرفع وعالمة رفعه الواو، فإذا كان منادى ُبنَِي على الواو، مثل : )عليون(، في المثال العاشر. 
ُبنَِي على الضمِّ كذلك كما في  السالم فيرفع وعالمة رفعه الضمة، فإذا وقع منادى  المؤنث  أما جمع 
المثال الحادي عشر : )فاطماُت(. ويكوُن المنادى في كلِّ هذه األمثلة مبنيًّا على ما يرفع به في محلِّ 

نصِب على النداء.
والقسم الخامس من أقسام المنادى هو : )النكرة المقصودة(، ففي المثال الثاني عشر من المجموعة  
)هـ( : النداء لـ )نار( معينة فهي في األصل نكرة، غير أنك تعينها بندائك وتقصد إليها قصًدا. وإذا تأملت 
 ) إعراب هذا القسم، وجدت أن عالمة بنائه هي عالمة رفعه كالقسم الرابع تماًما، ويلحق بهذا النوع )أيُّ

ها الغافُل تنبَّه. في قولك : يا أيُّ
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الثالثة  النصب لألقسام   : المنادى خمسة، ويشملها جميًعا حكمان هما  أقسام  أن  وهكذا تعرف 
األول، والبناء على ما يرفع به االسم للقسمين األخيرين في محل نصب على النداء.

الــــقـــــاعـــــــــدة

١ ـ  أقساُم المنادى خمسٌة هي :
   أ ـ  المضاُف.

 ب ـ  الشبيُه بالمضاف، وهو : ما اتصل به شيٌء من تماِم معناه.
جـ ـ  النكرُة غيُر المقصودِة.

ًبا، حتى وإن كان ُمَثنًّى أو مجموًعا.   د ـ  الَعَلُم المفرُد، وهو ما ليس مركَّ
 هـ ـ  النكرة المقصودة.

النَّصُب. ُحْكُمُه   ، المقصودِة  غيُر  والنكرُة   ، بالمضاِف  والشبيُه   ، ٢ ـ المنادى المضاُف  
محلِّ في  به  يرفُع  ما  على  البناُء  حكمه  المقصودُة،  والنكرُة  المفرُد،  العَلُم  والمنادى     

       نصٍب على النداء.

تــمـــريــنـــــــات

ـ ١ ـ
استخرج من الجمل اآلتية ُكلَّ مناًدى، مبيِّنًا عالمَة إعرابه أو بنائه :
َبا الجناَة. ١ ـ  يا أحمُد  ،  أطِْع والديَك.                   ٤ ـ  يا شرطيان  ،  َتَعقَّ

٢ ـ  يا عاِملون  ،  أتِقنوا عمَلكم.               ٥ ـ  يا سائُق  ،  ال تسرْع في السير.
٣ ـ  يا صاِحَبيَّ  ،  الحَقا بالقافلِة.               ٦ ـ  يا سابحان  ،  احذرا الغرَق.
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٧ ـ  يا خليُل، اعطِْف على أخيك الصغير.
٨ ـ  يا أخي، ال تعتِمْد على غيِر الّله.

٩ ـ  يا فتاًة، تعلَّمي تدبيَر المنزل.
١٠ ـ  يا معلمي الناِس الخيَر، أبِشروا بالفوز.

. ١١ ـ  يا عبَدالرحمِن، اخَتِر الصديَق الوفيَّ
١٢ ـ  يا ذا الِعلِم، ال َتِضنَّ بالعلم على غيرك.

١٣ ـ  يا َحَكَم المباراِة، ُكْن َيِقًظا وعاِداًل.
١٤ ـ  يا واعًظا غيرَك، ابدأ بنفسك.

١٥ ـ  يا مبعوًثا في طلب العلِم، أنت سفيٌر لبالدك.
١٦ ـ  يا بائُع، ال تحتكر السلَعة.

١٧ ـ  يا مؤمنا، ال تعتِمْد على غيِر موالك.
١٨ ـ  يا حسنًا خلقه، ما أطيَب سيرَتَك !

١٩ ـ  يا فاطمتان، ِجّدا في دروسكما.
٢٠ ـ  يا مربياُت، اعتنين باألطفال.

ـ ٢ ـ
بنائه، واذكر  أو  إعرابه  اآلتية كلَّ منادى، وبّين حالته، وعالمة  األبيات  استخرج من 

أداته، ثم أعرب ما خط باألزرق :

ى، وأراد بقوله : كل بنت، مصائب الدنيا. )١( بنت الدهر : كناية عن الحمَّ
)٢( أِسَن الماء : تغيَّر لونه وطعمه.

بنٍت كـل  عـنـدي  الـدهـر  أبـنـت  ـ    ١
نـــورًا محمــد  يـا  األرض  امــأل  ـ    ٢
مرحــًبا الجــزائر  أرض  هابًطــا  يا  ـ    ٣
طـوياًل َرَكــْدَت  قد  الشــرق  أيها  ـ    ٤
عينــي بدمــع  علي  يا  بكيتــَك  ـ   ٥

الزحـام)١( مـن  أنِت  وصــلِت  فكيف 
والدهــورا حكــمة  النــاس  واغمــر 
الشــجعان َمْهــبُِط  الجــزائر  أرُض 
الـركـودا)٢( أطــاَل  إن  المـــاُء  َيْأَسـُن 
شـــيَّا عليــــك  البـــكاء  أغــنى  وما 
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ـ ٣ ـ
ث عبدالرحمن بن عوف ـ رضي الّله تعالى عنه ـ قال : »دخلت على أبي بكر الصديق ـ رضي  َحدَّ
أما إني على ذلك   : الله. فقال  يا خليفة رسول  بارًئا  التي مات فيها، فقلت : أراك  ِعلَّته  الله عنه ـ في 
ْيُت أموَركم َخيَرُكم في نفسي، فكلكم َوِرم أنُفُه أن يكون له األمر من دونه،  لشديُد الوجع، إني َولَّ
واللِه َلتتخُذنَّ نضائَد الديباج)٦( وستوَر الحريِر، ولتأَلُمنَّ النوَم على الصوِف األذربي)٧(، كما يألُم 
م أحدكم فُتضَرَب رقبتُه في غير َحدٍّ خيٌر  ْعَدان، والذي نفسي بيده ألْن ُيقدَّ أحدُكم النوَم على َحَسِك السَّ
ْض  له من أن يخوَض غمرات الدنيا، يا هادي الطريق ُجْرَت، إنما هو والّله الَفْجُر أو الُبْجُر، فقلت : َخفِّ
عليك يا خليفة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فإن هذا َيهيُضك)٨( إلى ما بك، فوالله مازلَت صالًحا ُمصِلًحا، فال تأَس 

ْيَت باألمر وحَدَك، فما رأيَت إال خيًرا«. على شيء فاتَك من أمر الدنيا، ولقد َتَخلَّ
١ ـ هات من النص السابق ما يلي :

أ ـ كل منادى منصوب.
ب ـ اسم تفضيل مجرًدا من ) أل ( واإلضافة، واذكر حكمه.

ســاكنُه المـزهّو  الحــرم  جيرة  يا  ـ   ٦
وحارسها الشــورى  رايـــَة  رافًعا  يا  ـ   ٧
َفَبلَِّغْن عرضــَت  إّما  راكـًبا  أيا  ـ   ٨
مشــتمْل وســعد  سـعٌد  أْوردها  ـ   ٩
األهـُل َلِك  أيـن  العينــين  أَوْحِشيَّة  ـ   ١٠
ُعـْمـَرُه أقصَر  كـان  ما  كوكــًبا  يا  ـ   ١١
مـورًقا ماَلَك  الخـابور  شــجر  أيا  ـ   ١٢

ُمنَْسِكب)١( كلُّ  الخـــوالي  العهـود  سَقى 
ُمِحبِّيــها مـن  خــيًرا  ربُّك  جــزاك 
تالقيــا)٢( ال  أن  نجــراَن  من  َنَداَماَي 
اإلبــْل ُتــورد  ســعد  يا  هكــذا  مــا 
؟)٣( السـهُل  َمَحلُّهُم  َأم  َحـلُّوا  ْلـَحْزِن  َأبِا 
األسحـاِر)٤( كواكـِب  ُعْمُر  يا  وكذاك 
َطريـِف)٥( ابـن  على  تجـزْع  لم  كأنك 

)١( العهود الخوالي : األعوام التي خَلت من لقاء األحبة. كلَّ منسكب : أي المطر.
)٢( ندامى : جمع نديم، وهو الجليس.

)٣( َوْحِشيَّة العينين : أي أنَّ عيني محبوبته تشبه عيني البقر الوحشي.    الَحْزُن : األرض الوعرة.
)٤( الشاعر يرثي ولده الصغير مشبًها إياه بكواكب األسحار التي تظهر وتختفي بسرعة.

)٥( الخابور : اسم لنهر كبير بين رأس عين والفرات.   ابن طريف : هو الوليد بن طريف.
)٦( الديباج : نوع من الفرش الوثيرة.

)٧( األذربي : نسبة إل أذربيجان.
)٨( يهيضك : ُيعيدك إلى الهم والمرض.
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 ٢ ـ أعرب ما خط باألزرق في النص السابق.
٣ ـ ناِد )عبدالرحمن بن عوف(، واضبِط آخر المنادى، واذكر السبب.

٤ ـ ناِد )أبي بكر الصديق(، واذكر عالمة إعراب المنادى.
٥ ـ ناد اسم الجاللة )الله(، ثم أعربه.

ْعدان، َغَمَرات الدنيا( ؟ ٦ ـ ما المراد بـ )َوِرَم أنُفه، َحَسِك السَّ
ـ ٤ ـ

ُم معنى المنادى ليكوَن شبيًها بالمضاف، واضبِطه بالشكل : َضْع في الفراغاِت التاليِة ما ُيَتمِّ

١ ـ  أيا عظيًما .......... ال تغترَّ بجاِهك.                 ٢ ـ  أيا قاطًعا .......... ِصْل أقارَبك.
اًل .......... ِصْف ما رأيت.                  ٤ ـ  يا رحيًما .......... ُجزيت خيَر الجزاِء. ٣ ـ  َهَيا ُمَتنَقِّ

٥ ـ  أيا قاطًِفا .......... لقد أتلفَت جماَلها.             ٦ ـ  يا ُمْستنيًرا .......... أفِْدنا من ِعلمك.
ـ ٥ ـ

ِل المنادى الشبيَه بالمضاِف إلى مناًدى مضاٍف، واضبِطه بالشكِل : َحوِّ
ْر.  ١ـ  أيا واسًعا سلطاُنُه ، ال تظلِم الناَس.                    ٢ ـ  يا قائًدا السيارَة ، ال تتهوَّ

٣ ـ  أمحبوًبا خلُقه ، َثبََّتَك اللُه.                                  ٤ ـ  َهَيا قارًئا في كتِب األدِب ، أْتِحْفنَا بطرائفه.
٥ ـ  يابانًيا مستقبَلك ، ستدرُك غايَتك.                     ٦ ـ  يا ضاحًكا ِسنُّه ، قد أسعدتنا بابتساِمك.

ـ ٦ ـ
ومنصوٍب  مرفوٍع  بين  معناه  يتمُم  فيما  مراوًحا  بالمضاف،  شبيٍه  مناًدى  إلى  المضاَف  المنادى  ِل  حوِّ

ومجروٍر :
ْب غيَرك في الهدوء.  ١ـ  أيا ُمْخِلَف الوعِد ، احذِر النفاَق.              ٢ ـ  يا َهاِدَئ الطبِع ، َرغِّ

٣ ـ  يا رفيَق المساكين ، حشرَك اللُه معهم.    ٤ ـ   يا باغَي الخيِر َأقبِْل ، ويا باغَي الشرِّ َأقِصْر.
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ـ ٧ ـ
أعرْب كلمة )رجل( في المثالين اآلتيين، مبينًا الفرَق بين معنى كلٍّ منهما :

ة؛ رغبًة في األجِر. ١ ـ يا رجُل، سأساعُدك على احتماِل المشقَّ
ِر اآلخرَة، وال تنَس َنصيَبك من الدنيا. ٢ ـ يا رجاًل، تذكَّ
ـ ٨ ـ

اجعْل كلمة )طالب( مناًدى في خمِس جمٍل، بحيث تشتمُل على أنواِع المنادى الخمسِة، وبيِّن كلَّ حالٍة.

ـ ٩ ـ
اجعل األسماء اآلتية منادى في جمل مفيدة :

مهماًل    .    التلميذ    .    المسلمة    .    عبدالكريم    .    مؤدبون    .    شرطي    .    مدرسا العلوم .

ـ ١٠ ـ

مثل لما يأتي في جمل مفيدة :

 ١ـ  منادى عالمة نصبه األلف.
٢ ـ  منادى عالمة بنائه األلف.

٣ ـ  منادى عالمة نصبه الياء.

٤ ـ  منادى عالمة بنائه الواو.
٥ ـ  منادى عالمة نصبه الكسرة.

٦ ـ  منادى حذف منه حرف النداء.
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ـ ١١ ـ
أعرب المنادى في اآليات التالية :

قال الله تعالى :

 ١ـ  ﴿                                                                  ﴾ يوسف : ١١.

٢ ـ  ﴿                                                                      ﴾ آل عمران : ٧١.

٣ ـ  ﴿                                                ﴾ سبأ : ١٠.

٤ ـ  ﴿                                                                           ﴾ األعراف : ٣١.

٥ ـ  ﴿                                                                           ﴾ يوسف : ٧٨.

٦ ـ  ﴿                                                                             ﴾ هود : ٤٨.

٧ ـ  ﴿                                                                                   ﴾ األنبياء.

٨ ـ  ﴿                                                                          ﴾ هود : ٤٤.

٩ ـ  ﴿                                                      ﴾ آل عمران : ٨.
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الــتـحـــذيـــــر والإغــــــــراء

اَك الِغيبَة . ١ ـ  إيَّ
اَك والكذَب . ٢ ـ  إيَّ

اكما واإلهماَل . ٣ ـ  إيَّ
اكم من الرذيلِة .  ٤ ـ  إيَّ

اكنَّ أن تتهاونَّ في أداِء الواجِب . ٥ ـ  إيَّ

٦ ـ  الحريَق الحريَق .
٧ ـ  النجدَة النجدَة .

٨ ـ  رأسَك والسيَف .
٩ ـ  المعونَة والمساعدَة .

١٠ ـ  الصدَق يا رجاُل . أو الزموا الصدَق يا رجاُل .
١١ ـ  الخيانَة يا قوُم . أو احذروا الخيانَة يا قوُم .

أ ـ

ب ـ 

جـ ـ 

د  ـ 

ا ( قد جاءت متصلة بحروف الخطاب المختلفة واستعملت  تأمل أمثلة المجموعة )أ( تجد كلمة ) إيَّ
ا ( في هذه الحالة مفعوالً به لفعل  للتحذير، وهو تنبيه المخاطب إلى أمر مذموم ليتجنَّبه. وتعرب ) إيَّ
ا ( مباشرة بال عطف  ر منه، فقد ُيذكر بعد ) إيَّ ُر ( أو ما يشبهه. أما المحذَّ محذوف وجوًبا تقديره ) ُأَحذِّ

عليها، ويعربان مًعا مفعولين للفعل المحذوف، كأنك قلت في المثال األول )أحذرك الغيبة(.
ر منه  ا ( كما في المثالين الثاني والثالث،  وأحياًنا يجرُّ المحذَّ ر منه على ) إيَّ وقد يعطف المحذَّ
بـ )من( ظاهرة، كما في المثال الرابع، أو محذوفة قبل المصدر المؤول كما في المثال الخامس.

الإيـ�صـــــــاح :

الأمـثــلـــة :



٢٤

ا(، وإنما  وإذا تأملت المثال السادس في المجموعة )ب( وجدته للتحذير كذلك، ولم تستعمل فيه )إيَّ
كررت كلمة )الحريق( ونصبت بفعل محذوف تقديره )احذر( ونحوه. أما المثال السابع »النجدة النجدة« 
كررت  وقد  ليفعله،  محمود  أمر  على  المخاطب  حث  وهو  اإلغراء،  على  يدل  وإنما  تحذير،  فيه  فليس 

الكلمة فيه كذلك، ونصبت بفعل محذوف وجوًبا كذلك وتقديره : )الزم( ونحوه.
تأملت  وإذا  اإلغراء،  على  والتاسع  التحذير،  على  يدل  فيها  الثامن  فالمثال  )جـ(  المجموعة  أما 

المثالين وجدت الكلمَة األولى قد ُعطَِفت عليها كلمٌة أخرى ولم يظهر الفعل كذلك.
وهكذا ترى أن الفعل يجب حذفه في التحذير واإلغراء إذا كررت الكلمة أو عطفت عليَها. 
أمثلة  في  واضح  هو  كما  إثباته،  أو  حذفه  يجوز  الفعل  فإن  عليها،  تعطف  ولم  تكرر  لم  إذا  أما 

المجموعة )د(.

الــــقـــــاعـــــــــدة

١ ـ  التحذيُر هو تنبيُه المخاَطِب إلى أمٍر مذموٍم ليجتنبه.
٢ ـ  اإلغراُء هو حثُّ المخاَطِب على أمر محموٍد ليفعَله.

ر منه والمغَرى به منصوًبا على التحذيِر أو اإلغراِء بفعٍل محذوف. ٣ ـ  يكون االسُم المحذَّ
٤ ـ  ُيحَذُف الفعُل وجوًبا في التحذير واإلغراء فيما يلي :

ا(.    أ ـ  إذا كان التحذيُر بكلمة )إيَّ
 ب ـ  إذا كان التحذيُر أو اإلغراُء بتكرار الكلمة.

 جـ ـ  إذا كان التحذيُر أو اإلغراُء بالعطف على الكلمة.
٥ ـ  يجوُز حذُف الفعِل وإثباتُه فيما عدا هذه المواضع.
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تــمـــريــنـــــــات

ـ ١ ـ
ُيْرخي ُسُدوَله على الكون،  نياٌم، والظالم  ِة على أحِد األودية، والناُس  في قرية من القرى المطِلَّ
من  الناُس  وهبَّ  القرية،  لِتغِرَق  بقوٍة  المياُه  واندفعِت  الجسوَر  وحطََّم  السدوَد  فجرَف  السيُل  َجَرى 
مراِقِدهم على صوٍت ينادي : النجدَة. السيَل السيَل. السيَل والغرَق. البيوَت والمتاَع. السرعَة السرعَة. 
تعاوُنوا على َردِّ ُطْغياِن السيِل. وإياكم والكسَل ، فإن المياَه متدفقٌة والخطَب عظيٌم . فهّب 
الجميُع من ُرَقاِدِهْم وتعاونوا على إنقاِذ األنفِس واألمواِل من الغرِق، فتمَّ لهم ذلك بتوفيٍق من 

الله سبحانه وتعالى.
المحذوفة  األفعال  أنواعها، وقّدر  والتحذير، واذكر  اإلغراء  أساليب  السابقة  العبارة  استخرج من 

فيها، وبيِّن حكم حذفها.

ـ ٢ ـ
ا(، وقّدر الفعل المحذوف، واذكر حكم حذفه : َحّذر شخًصا أمامك من األعمال التالية باستعماِل )إيَّ

اإلفراط في األكل   ـ   التدخين   ـ   إهمال الدروس   ـ   الوقوع في حفرة   ـ   االقتراب من النار.
ـ ٣ ـ

بيِّن أساليب اإلغراء والتحذير في األبيات التالية، ثم أعرب الكلمات الملونة فيها :

ُذْخـٍر أجـلُّ  فـهـو  أخـاَك  أخـاَك  ـ   ١
فــإنـــه المراء  إّيــاك  فــإّيــاك  ـ   ٢
عْت توسَّ إن  الذي  واألمَر  فإّياك  ـ   ٣
َلـُه أَخـا  ال  َمْن  إنَّ  أخـاَك  أخـاَك  ـ   ٤
وقـد الـرجـال  تـعـظ  أن  إيـاك  ـ   ٥
أدُمـِعـي فـأْتـَبـْعـُتـُهـْم  ـْوا  تـولَّ ـ   ٦

الـزمـاِن نـائـبـة  نـاَبـْتـَك  إذا 
جـالـُب ولـلـشـرِّ  َدّعـاٌء  الشـرِّ  إلـى 
المصــادُر عـلـيـَك  ضـاقـْت  مـوارُده 
سـالِح بـغـيـِر  الـهْيـَجـا  إلـى  كسـاٍع 
الـوعـِظ إلـى  ُمحـتـاًجـا  أصـبـحَت 
الحريقا  : وصحت   ، الغريق   : فصاُحوا 
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ـ ٤ ـ
ُحثَّ زميَلك على التحلِّي بالصفات التالية، مستخدًما أساليب اإلغراء المعروفة في اللغة العربية، 

مع جعل الفعل محذوًفا وجوًبا تارة وجواًزا تارة أخرى :
االنتباه إلى شرح المدرس     ـ     التبرع بالدم     ـ     اإلحسان إلى الفقراء     ـ     إنقاذ الغريق    ـ  

 االقتصاد في استخدام الماء      ـ      االلتزام بأنظمة المرور .
ـ ٥ ـ

عيِّْن فيما يلي أساليَب اإلغراِء وأساليَب التحذيِر، وبيِّن ما يجُب فيه حذُف الفعِل وما يجوُز مع 
ذكر السبب :

١ ـ  قال الله تعالى : ﴿                                                                               ﴾ الشمس.

اك والعنَف والفحَش«. ٢ ـ  قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم : »عليك بالرفق، وإيَّ

٣ ـ  قال بعض البلغاء : عباَد اللِه، الحذَر الحذَر، فوالله لقد َسَتَر، حتى كأنه قد َغَفر.

٤ ـ  طاعَة الله حتى تفوَز بالجنِة.

اك والعجلَة، ففي العجلِة الندامُة. ٥ ـ  إيَّ

٦ ـ  الِكْبَر الِكْبَر حتى ال َينِْفَر منك الناُس.

اَك أن ُتهِمَل دروَسك. ٧ ـ  إيَّ

٨ ـ  الصدَق واألمانَة يا رجاُل.

٩ ـ  التعاوَن على البرِّ والتقوى.

١٠ ـ  الصالَة جامعًة.
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ِة. ١١ ـ  الصديَق الصديَق فهو ُذْخُرك عند الشدَّ

١٢ ـ  االجتهاَد االجتهاَد في طلِب العلِم.

َرَعِة)١(. اَك والغضَب، فليس الشديُد بالصُّ ١٣ ـ  إيَّ

١٤ ـ  ثوَبَك والطيَن.

اكم والمزاَح، فإن كثرَة المزاِح ُتِميُت القلَب. ١٥ ـ  إيَّ

١٦ ـ  الغدَر، فإنه ُخُلٌق مذموٌم.

جولِة. ١٧ ـ  المروءَة والشهامَة، َفُهَما عنواُن الرُّ

١٨ ـ  األدَب األدَب، فهو َنَسُب َمْن ليس له نسٌب.

َثَك َفُتوِغَر)٢( صدَرُه عليك. اَك أن ُتَقاطَِع ُمَحدِّ ١٩ ـ  إيَّ

ض لعيوِب الناس. اَك والتعرُّ ٢٠ ـ  إيَّ

ـ ٦ ـ
ا ( ، وقدر الفعل المحذوف  ر أخاك من الوقوع فيما يأتي، مستعماًل صور التحذير بغير ) إيَّ حذِّ

في كل صورة :

ر     ـ    الغرور     ـ     اإلسراف     ـ     الغدر     ـ     المخدرات .          التهوُّ

تِه. َرعة : الذي يصرُع الناس بُِقوَّ )١( الصُّ
)٢( توغر صدره : تملؤه حقًدا.
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ـ ٧ ـ

ـ اْلَزِم الصمَت ؛ فإنَّه يكسُبك صفَو المحبِة، ويؤمنُك سوَء المغبَّة.

ـ اْحَذِر الكذَب ، فإنَّه َمْهَواٌة، وسبيٌل مؤدٍّ إلى الناِر.

         أعرْب ما ُكتَب باألزرِق، ثم احذْف ما قبله من أفعاٍل، وأِعِد اإلعراَب مرًة أخرى.

ـ ٨ ـ

قال أحد الُوعاظ : » عباَد الله، الحذَر الحذَر، فواللِه لقد سَتر حتى كأنه غفر«.

دهما ، ثم بيِّن المحذوف. أ ـ في هذه العبارة موضعان من مواضع الحذف. حدِّ

ب ـ أعرب ما كتب باألزرق.

ـ ٩ ـ

الَعَجَلُة تؤدِّي إلى النََّدِم

منها محذوًفا  ثالٍث  في  التحذيِر  فعُل  يكوُن  بحيث  مفيدٍة،  أربِع جمٍل  في  المعنى  هذا  من  ْر  َحذِّ

ِر الفعل. وجوًبا ألسباٍب مختلفٍة، وفي الرابعِة محذوًفا جواًزا وقدِّ

ـ ١٠ ـ

اذكِر الفرَق بين التركيبين التاليين، معرًبا ما كتب باألزرق :

َد الهواُء . ـ  الصبَر ، فقد الحْت تباشيُر النصِر .                 ـ  النافذَة حتى يتجدَّ
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ـ ١١ ـ

شارك في إعراب ما يلي :

١ ـ  العمَل العمَل في ظل اإلسالم.

َلَل. ٢ ـ  لَِساَنَك والزَّ

ـ ١٢ ـ

أعرب ما يلي :

١ ـ الثباَت الثباَت عند اللقاِء.

اَك وجليَس السوء. ٢ ـ إيَّ

إعــرابـــهـــــــا الـكلمـة
  ................ تقديره  وجوًبا    ............. بفعل    ........... على  منصوٌب  اسٌم 

وعالمُة نصبه الفتحُة الظاهرة.
...........  لفظي .................  وعالمة ................. الفتحة.............. .

في : حرف ....... ، ظل : ......... بـ ).....( وعالمة ........... وهو ............  .

........... مجرور، وعالمة ............   ...........   ...............   ...........  .
لسان : اسم .............  على التحذير بفعل .........  وجوبًا تقديره : ِق . ولسان مضاف 

والكاف ...................  متصٌل مبنيٌّ على الفتح في محل .....................  .
والواو : حرف عطف. الزلل مفعوٌل به منصوب لـ ...................  محذوف وجوًبا 

تقديره : احذر.

١ ـ العمَل

العمَل
في ظل

اإلسالم
٢ ـ لَِساَنَك

َلَل والزَّ
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الخــتــ�صـــا�س

١ ـ قال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص : » نحن  ـ  معاشَر األنبياء  ـ  ال نورُث ، ما تركناه صدقٌة «.
ا  ـ  آَل محمٍد  ـ  ال َتِحلُّ لنا الصدقة «. ٢ ـ قال عليه الصالة والسالم : » إنَّ

٣ ـ يكتُب الناُس في ُمعامالتِهم : نحُن  ـ  الموقعين على هذا  ـ  نشهُد بكذا وكذا.
باب. ٤ ـ قال الراجز : بنا  ـ  تميًما  ـ  ُيكشُف الضَّ

الكلمات الملونة باألخضر في األمثلة السابقة وهي : )معاشَر األنبياء( و )آَل محمد( و)الموقعين( 
و)تميًما(، أسماء ظاهرة بعضها أعالم وبعضها معرف بـ ) أل (، وبعضها مضاف إلى علم أو إلى معرف 

بـ ) أل (، وهي مسبوقة دائًما بضمير المتكلم المنفصل مثل : ) نحن ( أو المتصل مثل: ) نا (.
في   ) األنبياء  معاشر   (  : فكلمة  قبلها،  التي  الضمائر  لتوضيح  جاءت  الظاهرة  األسماء  وهذه 
األمثلة،  من  بعده  فيما  وكذلك  رته،  وفسَّ  ) نحن   ( المتكلم  ضمير  وضحت  مثاًل،  األول  المثال 

ويسمى هذا األسلوب )أسلوب االختصاص(.
في  إطالًقا  يظهر  ال  محذوف  فعل  وناصبها  دائًما،  منصوبة  وجدتها  األسماء  هذه  تأملت  وإذا 
الكالم وتقديره : ) أخص (، ولذلك تعرب هذه األسماء : مفعواًل به منصوًبا على االختصاص بفعل 

محذوف وجوًبا تقديره : ) أخص (.
القليل  الغالب. ومن  الكثير  بـ ) أل ( أو مضافة لما فيه ) أل ( هو  ومجيء هذه األسماء معرفة 

مجيُئها أعالًما أو مضافة إلى أعالم.

الإيـ�صـــــــاح :

الأمـثــلـــة :
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الــــقـــــاعـــــــــدة

١ ـ  المنصوب على االختصاص : اسٌم ظاهٌر يأتي بعد ضمير المتكلم لبيان المراد منه.
٢ ـ  يكثُر أن يكوَن المنصوُب على االختصاص معرًفا بـ ) أل ( أو مضاًفا لما فيه ) أل ( ، 

       ويقلُّ كونُه علًما أو مضاًفا إلى علم.
.) ٣ ـ  عامُل المنصوِب على االختصاِص : فعٌل محذوٌف وجوًبا تقديره : )َأُخصُّ

تــمـــريــنـــــــات

ـ ١ ـ
كان  أن  وقت  والمساواِة،  العدِل  مبادَئ  ونشرنا  قديًما،  الحضارة  ُأُسَس  َأْرَسْينَا  ـ  المسلمين  ـ  نحن 
ْلِم واالستبداِد في القروِن الُوسطى.  الغرب َيْخبِط في ظلماِت الَجَهاَلِة، ويعاني ألواًنا من الَعْسِف والظُّ
وإنناـ  أحفاَد العربـ  ندعو للسالم والوئام في ظل اإِلخاِء والتعاوِن بين الشعوب على َهْدي من كتاب 

الّلِه وسنِة رسوله، وسيكوُن لنا ـ معشَر المسلميَن ـ المستقبُل السعيُد بعد هذا الماضي المجيد.

ُره. ١ ـ  استخرج من القطعة السابقة كلَّ اسٍم منصوٍب على االختصاص، وعيِن الضميَر الذي يفسِّ
٢ ـ  أعرب الكلماِت الملونَة في القطعة.

٣ ـ  ابحث في معجمك عن معنى : )أرسى ـ الَعْسف ـ الوئام(.

ـ ٢ ـ
استخرج االسم المنصوب على االختصاص في الجمل التالية، وعين ركني الجملة الواقع هو بينها :

١ ـ  نحن ـ العرب ـ نكرُم الضيَف ونحمي الجاَر.
٢ ـ  إنني ـ الجندّي ـ أذوُد عن الوطِن.
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٣ ـ  إننا ـ القضاة ـ نقضي بالحقِّ وننصف المظلوَم.
٤ ـ  أنا ـ الشرطّي ـ أحمي األمَن وأطارُد المجرمين.

٥ ـ  نحن ـ رجال اإلسعاف ـ ننقُذ المصابين.
ى الحقيقَة في صوِغ األخبار. ٦ ـ  إننا ـ معشر الصحفيين  ـ نتحرَّ

٧ ـ  نحن ـ أئمة المساجِد ـ نصلِّي بالناِس وَنِعُظُهم.
٨ ـ  علينا ـ شباب األمة ـ مسؤوليٌة كبرى نحو دينِنا ووطنِنا.

٩ ـ  نحن ـ الفدائيين ـ ال نهاُب الموَت.
١٠ ـ  إنني ـ حارس البيِت ـ أمسكُت باللص.

ـ ٣ ـ
اجعل كل اسم مما يلي منصوًبا على االختصاص :

الرياضيين         ـ          المشرفين على الطالب         ـ        معشر البدو       ـ       علماء الذرة     ـ 
رجال الجامعات          ـ          عمال البترول           ـ          التجار          ـ           الطيارين      ـ   

   المعلمين          ـ          الطاّلب           ـ           قادة الفكر.

ـ ٤ ـ
استخرج من األبيات التالية المنصوب على االختصاص، وعين نوعه، والضمير الذي يفسره :

بنا الـزمـاُن  مـال  إن  الحرائـر  نحـن  ـ   ١
ـَدْت تـوحَّ الكـراِم  الُعـْرِب  بـنـي  إنـا  ـ   ٢
مـؤثٌَّل مـجـٌد  األنصـاِر  مـعشـر  لـنـا  ـ   ٣
ألٍب ِعـي  نـدَّ ال  َنـْهَشـٍل  بـنـي  إّنـا  ـ   ٤

َبـْلـَوانـا الـرحـمـِن  إلـى  إالَّ  َنـْشـُك  لم 
األَبــعـاُد وتـالَقــِت  آفــاُقـنـا 
أحـمـَدا الـبـريـِة  خـيـَر  بـإرضـائـنـا 
َيـْشـِريـنـا باألبـنـاِء  هـَو  وال  عـنـُه 
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ـ ٥ ـ

ـ نحن أطباء نداوي المرضى.            ـ نحن ـ األطباء ـ نداوي المرضى.
ما موقع الجملتين الفعليتين الملونتين من اإلعراب ؟ علل لما تقول، وما إعراب االسم الذي سبقهما ؟

ـ ٦ ـ
شارك في اإلعراب :

            نحن   ـ   التالميَذ   ـ   نحبُّ العلم.

إعــرابـــهـــــــا الـكلمـة
ضميٌر .................  مبنيٌّ على .................  في محلِّ رفع .................  

.
مفعوٌل به منصوٌب على ...........  بفعٍل محذوٍف ...........  تقديرُه .............  

.
فعٌل ..................  مرفوٌع، وعالمُة ..................  ، ..................  الظاهرُة، 

والفاعُل ..................  مستتر ..................  تقديره ).................. (.
مفعول به .......  وعالمُة ......  ، ........  والجملُة الفعليُة في محل رفع ..........  

.

نحن
التالميذ

نحب

العلم

  ـ ٧ ـ

أعرب الكلمات الملونة فيما يلي :

١ ـ   قال المتنبي مشبًها الموت بشراب سُيشرُب حتًما :
نعاُف  ماال  ُبدَّ  من  ُشْربِِه                     نحن  بنو  الدنيا  فما  باُلنا  

٢ ـ  نحن ـ بني الدنيا ـ نتهافت عليها.
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ا�صــــم الــفــعـــــل

. الِّ ١ ـ  َشتَّاَن ما بيَن المهتدي والضَّ
٢ ـ  هيهاَت النجاُح بال َعَمل.

٣ ـ  ُأفٍّ لمن يْجُبُن عند اللقاء.
٤ ـ  َواًها للمخلوِق الضعيِف كيَف ينسى خالَقه.

٥ ـ  َصٍه حين يتكلُم َمْن هو أكبُر منك.
َي حقَّ اللِه علينا. ٦ ـ  َهُلمَّ حتى نؤدِّ

. م منها ما اْعَوجَّ ٧ ـ  عليَك نفسَك فقوِّ
، فإن الطريَق طويٌل. ٨ ـ  أمامَك يا عليُّ

٩ ـ  ُرَوْيَدَك إذا تكلمت.
١٠ ـ  حذاِر أن ُتهِلك نفسَك باالنغماِس في الشهواِت.

١١ ـ  َصنَاِع المعروَف غيَر منتظٍر جزاَءه.

أ

ب

جـ

د

هـ

الإيـ�صـــــــاح :

الكلمة العربية إما اسم، أو فعل، أو حرف، ولكلٍّ عالمة تميزه عن غيره.
إال أن هناك نوًعا آخر من الكلمات العربية يسمى اسم الفعل، ال هو اسم خالص، وال هو 

فعل خالص؛ إْذ إنه يؤدي ما تؤديه األفعال من المعاني، ويعمل عملها، لكنه ال يقبُل عالماتِها.
( تجد أن كلمة ) شّتان ( تؤدي معنى  الِّ انظر إلى المثال األول : )شتان ما بين المهتدي والضَّ
الفعل : افترق)١( وتعمل عمله، إال أن هذه الكلمة ال تقبل عالمة الفعل الماضي كتاء الفاعل، 

وهذا ظاهر لك عند التأمل إن شاء الله تعالى.
)١( ويالحظ أن اسم الفعل أقوى من الفعل الذي بمعناه في أداء المعنى، وإبرازه كاماًل مع المبالغِة فيه، فالفعل )افترق( ُيِفيُد مجرد 

االفتراق، ولكن اسم الفعل )شتان( يفيد االفتراق الشديد؛ ألن معناه الدقيق هو )افترق جًدا(.

الأمـثــلـــة :
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يدل عليه  ما  أنها تدل على  األمثلة كلها، تجد  باألخضر في  التي كتبت  الكلمات  إلى  انظر  ثم 
( في  الفعل من الحدث والزمن، فكلمة )شتان( في المجموعة )أ( مثاًل معناها : افترق، وكلمة )ُأفٍّ
ر، وكلمة )صٍه( في المجموعة )جـ( معناها : اسكت، وهكذا...  المجموعة )ب( معناها : أتضجَّ
غير أن هذه الكلمات وإن دلت على ما يدل عليه الفعل، فإنها ال تقبل عالماته المختلفة، مثل : تاء 
الفاعل للماضي، وقبول دخول )لم( على المضارع، وقبول لحاق ياء المخاطبة باألمر، وغير ذلك. 

ولهذا ال تعد مثل هذه الكلمات أفعااًل، وقد اصطلح على تسميتها : أسماء األفعال.

وكما أن األفعال ثالثة أنواع، فكذلك أسماء األفعال، فمنها : اسم الفعل الماضي ، مثل : 
) شتان ( بمعنى : افترق، و) هيهات ( بمعنى : بعد، في أمثلة المجموعة )أ(. ومنها اسم فعل 
المضارع، مثل : ) ُأفٍّ ( بمعنى : أتضّجر، و) واًها ( بمعنى : أتعجب في المجموعة )ب(. ومنها 

 اسم فعل األمر، مثل : ) صه ( بمعنى : اسكت، و) هلم ( بمعنى : أقبل، في المجموعة )جـ(.
وما ذكرناه من أسماء األفعال في المجموعات الثالث األولى مرتجل بمعنى أنه موضوع للداللة 
معاٍن  دالة على  في األصل  كانت  العربية  في  لألفعال  أسماء  البداية. وهناك  منذ  الفعل  معنى  على 
أخرى، كما في أمثلة المجموعة )د(، ففي المثال األول : ) عليك ( بمعنى : الزْم، وهو منقول من 
الجار والمجرور. وفي المثال الثاني : ) أمامك ( بمعنى : َتقدْم، وهو منقول من الظرف. وفي المثال 

الثالث : ) ُرويدك ( بمعنى : تمّهل، وهو منقول من المصدر.

وكل أسماء األفعال هذه سواء منها المرتجل والمنقول، سماعي عن العرب. غير أن هناك نوًعا 
الفعل  إال من  افعْل، وال يصاغ   : بمعنى    ) َفَعاِل  الفعل، يمكن صوغه على وزن )  اسم  قياسيًّا من 
مما هو  احذْر، ونحو ذلك   : بمعنى   ) َحَذاِر   (  : : من حذر  مثاًل  فيقال  التام،  المتصرف  الثالثي 

مذكور في أمثلة المجموعة )هـ(.
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والمؤنث،  والمذكر  والجمع،  والمثنى  للمفرد  واحدة،  بصيغة  تستخدم  األفعال  أسماء  وكل 
فيقال مثاًل : صه يا محمد ، وصه يا محمدان ، وصه يا محمدون، وصه يا هندات ونحو ذلك،  إال إذا 
كان اسم الفعل متصاًل بكاف الخطاب ، فإن هذه الكاف تتغير تبًعا لتغّير المخاَطب ، مثل: )دونك( 
، ودونِك يا زينب، ودونكما يا محمدان، ودونكم يا محمدون،  بمعنى : ُخذ، فيقال : دونَك يا عليُّ

ودونكنَّ يا فتيات، وهكذا.

)هيهاَت(  الفعِل  فاسُم  سكون،  أو  حركٍة  من  عليها  يظهُر  ما  بحسب  دائًما  مبنية  األفعاِل  وأسماُء 
مبنّي على الفتح، و)حذاِر( مبنّي على الكسر، و)دونُكم( مبني على الضم، والميم عالمة جمع 

الذكور، و)َوْي( مبني على السكون، وهكذا.

أما بالنسبِة لعمِل أسماء األفعاِل فإنها تعمُل ـ غالًبا ـ عمَل الفعل الذي تدلُّ عليه، فترفُع الفاعَل : 
اسًما ظاهًرا كما في أمثلِة المجموعة ) أ (، فاسُم الموصوِل ) ما ( في المثال األول، وكلمة )النجاُح( 
في المثال الثاني كالهما فاعٌل السِم الفعل؛ أو ضميرًا مستترًا كما في أمثلة المجموعة ) ب ( ففاعُل 
بقية األمثلة ضمير  أنا (، وفاعل أسماء األفعال في   ( تقديره  فيها ضميٌر مستتر وجوًبا  الفعِل  اسمي 
مستتر وجوًبا تقديره : ) أنت (. كما تنصُب أسماُء الفعِل المفعوَل به كما ترى في أمثلة المجموعة 
به  الثاني مفعوٌل  المثال األول، وكلمة )المعروَف( في  ُتهلك( في  ل )أْن  المؤوَّ ) هـ (، فالمصدُر 

ألسماء األفعال.

وضابُط عمِل اسم الفعل أن يوضَع مكاَنه الفعُل الذي بمعناه، فما صحَّ أن يكون فاعاًل أو مفعواًل به 
لهذا الفعل صحَّ أن يكون السِم الفعِل الذي يدل عليه ويقوم مقامه. فالفاعل في قولك : )إليكما الكتاب( 

ضمير مستتر تقديره : )أنتما(، وفي قولك : )إليكم( تقديره : )أنتم(، وهكذا حسبما يتطلبه المعنى.
الطالب( يدل على  أيها  يأتي منونًا كقولك : )صٍه  الفعل نحو )صه( ما  بقي أن تعرف أن من أسماء 
طلب السكوت عن أي كالم، وغير منون كقولك : )صْه عن هذا الكالم( يدل على طلب السكوت عن 

كالم معين.



٣٧

الــــقـــــاعـــــــــدة

١ ـ  اسُم الفعِل : كلمٌة تدلُّ على معنى الفعِل، وتعمُل عمَله، وال تقَبُل عالماتِه.
٢ ـ  ينقسُم اسُم الفعِل من حيُث زمنُُه إلى :

        اسِم فعٍل ماٍض، واسِم فعٍل مضارٍع، واسِم فعِل أمر.
٣ ـ  ينقسم اسُم الفعِل من حيُث وضُعُه إلى قسمين :

  أ ـ ُمْرَتَجٍل : وهو ما ُوِضَع من أوِل أمِرِه ليدلَّ على معنى الفعل.
ب ـ منقوٍل : وهو ما ُنِقَل عن الجارِّ والمجروِر، أو الظرِف، أو المصدِر؛ ليدلَّ على معنى الفعل.

٤ ـ  ُيصاُغ اسُم الفعِل قياسيًّا من الفعِل الثالثي المتصرِف التامِّ على وزن )َفَعاِل( للداللة على األمر.
٥ ـ  ُيستعَمُل اسُم الفعِل بصورٍة واحدٍة دائًما ، للمفرِد والمثنى والجمِع والمذكِر والمؤنِث ، إال إذا 

     كان متصاًل بكاِف الخطاِب، فإن هذه الكاَف تتغيُر تبًعا لتغيِر المخاطِب.
٦ ـ  اسُم الفعِل مبنيٌّ دائًما، ويعمُل عمَل الفعِل الذي يدلُّ عليه، فيرفُع الفاعَل، وينصُب المفعوَل به

     إن كاَن فعُله متعدًيا.
٧ ـ  من أسماء الفعل ما يأتي منونًا ليدل على أمر عام، وغير منون ليدل على أمر معين.



٣٨

مــثـــالـــه معـنـاه زمـنـه اسـم الفعل

﴿                                                    ﴾ المؤمنون.
شتَّاَن ما بين العلم والجهل.

ت السماُء ولمَع البرُق. ُسرعان ما اكفهرَّ
﴿                                                                ﴾ األنبياء : ٦٧.

َقْطنِي ما أعطيتني.
آٍه ممن يعيثوَن في األرض فساًدا.

﴿                                                ﴾ القصص : ٨٢.
واًها لقوم يتدخلون فيما ال يعنيهم.

إيِه أيها الشاعر المبدع.
َصْه عما َيِشينُك من الكالم.

اللهم اغفر لنا. آمين.
َحيَّ على الصالة، َحيَّ على الفالح.

هيَّا بنا إلى الصالة.
﴿                                                                  ﴾ يوسف : ٢٣.

﴿                                              ﴾ األحزاب : ١٨.
 ﴾                                                                                         ﴿

                                                                                             األنعام : ١٥٠.

﴿                            ﴾ األنبياء :٢٤.

َبُعَد
افترَق
َسُرَع

ر أتضجَّ
َيكفي

ع أتوجَّ
أتعجب
ب أتعجَّ

زدني
اسكت

استجب
َأْقبِْل

َأْسِرْع
َأْسرْع
تَعاَل

َأْحِضْر

أعطني

ماض
ماض
ماض

مضارع
مضارع
مضارع
مضارع
مضارع

أمر
أمر
أمر
أمر
أمر
أمر
أمر
أمر

أمر

هيهاَت
َشتَّاَن

ُسرعاَن
ُأفٍّ
َقط

آٍه
َوْي

واًها
إيِه

َصْه
آمين

َحيَّ
َهيَّا

هيَت
َهُلمَّ إلى
َهُلمَّ كذا

هاِت

وفيما يلي جدوٌل ألهمِّ أسماِء األفعاِل في اللغة العربيِة :

َ
َ

َ
َ



٣٩

مــثـــالـــه معـنـاه زمـنـه اسـم الفعل

َمْه عما تقوُل من اإلفِك.
َهاَك البرهاَن على ما أقوُل.

إليك عن الرذائل.
إَلْيَك ملخًصا للدرس.

عليك بالرفق في معاملة الحيوان.
رويَدَك يا أخي.

وراَءَك إن كاَن في إدراِك الفرصِة حسرٌة وندامٌة.
. أمامك أيها الجنديُّ

. مكانك أيها اللصُّ
لديَك القلَم.

دونَك كتاَب اللِه فاقرأه.

اْكُفْف
ُخْذ

تباَعْد
ُخْذ
اْلَزم

ل تمهَّ
ْر تأخَّ
م تقدَّ
اثبت

ُخْذ
ُخْذ

أمر
أمر
أمر
أمر
أمر
أمر
أمر
أمر
أمر
أمر
أمر

َمْه
هاَك

إليك عن
إليك كذا

عليك
رويَدَك
وراءك
أمامَك
مكانَك

لديَك
دونَك



٤0

تــمـــريــنـــــــات

ـ ١ ـ
أيام  للريف  زياراتي  إحدى  في  »عثرُت   : فقال  معه،  َجَرت  التي  الحادثَة  هذه  فائز  زميُلنا  لنا  ذَكَر 
أقلِّبها بين يدي ولكنها أغلقْت درعها عليها إغالًقا محكًما، فلما رآني  الشتاء على ُسَلْحَفاٍة، فأخذُت 
ا تفعل، ليس هذا هو الطريُق إلى التغلب عليها،  أبي أجتهُد في فتحها بعًصا في يدي، قال لي : َمْه عمَّ
َلْحَفاة ووضَعها بجانب  َهاَك السبيل إلى ما تريُد، ودونك األسلوَب الصحيَح في معاملتها، وأخَذ السُّ
الِمْدَفَأِة، وِسرعان ما َشُعرْت بالدْفِء، وأخرجْت رأَسها وأرُجَلها وزحَفْت نحوي هادئًة، وعندئٍذ قال 
عطفَك  ببعض  أدفِئُه  بل  فعل شيٍء،  على  إنساًنا  تجبَِر  أن  فَحذاِر  َلْحَفاِة،  السُّ كهذه  ُبنيَّ  يا  الناس   : أبي 

ولِينَِك، وحسِن معاملتَِك تجْدُه ينِزُل عَلى رغبتَِك، ويفعل ما تريد«.
 ١ـ  استخرج من هذا النص أسماَء األفعال، مبينًا معنى كل منها.

٢ ـ  ابحث فيه عن اسم فاعل واسم مفعول.
٣ ـ  أعرب ما خّط باألزرق فيه.

ـ ٢ ـ
استخرج من األبيات اآلتيِة أسماَء األفعاِل وبيِّن معانَِيها وأزمانَها، ثم أعرب ما ُخّط باألزرق فيها :

ملَكْت فمن  ْبها  هذِّ نفَسك  عليك  ١ـ 
تحَسبها باألحجاِر  هب  الشُّ رامي  يا  ٢ـ 
َمأَلْت قـد  باألمس  دولٍة  على  واًها  ٣ـ 
إنـهــا الـزيـارِة  بـإقـالِل  عـلـيـَك  ٤ـ 
ورائـي الـعـادي  أّيـهـا  رويــــدَك  ٥ـ 
فاْبـِسـمي أو  اعبِـسي  دنـيـا  يـا  إيـِه  ٦ـ 
به وَمن  العقيُق  هيـهـاَت  فهيـهـاَت  ٧ـ 

مـذمـومـا الـدهـر  عاش  النـفـُس  قـيـاَدُه 
الحَجُر طبَعـه  ينسـى  هيهـاَت  ْهب  كالشَّ
أيـاديـها)١( مـن  َرْغـًدا  الشـرق  جـوانِـَب 
مسلكا الهجر  إلى  كانت  كُثرت  إذا 
الـجمــاد نـطـق  مـتـى  لِـُتـْخـبِـَرنـي 
ُخـلَّـبـا)٢( إال  بـرقــك  أرى  ال 
ُنـواِصـلـه)٣( بالعـقـيـِق  ِخـلٌّ  وهيـهـات 

ْغد : سعة العيش. )١( الرَّ
)٢( البرق الُخلَّب : الذي يوحي بنزول المطر، وال مطر.

)٣( العقيق : اسم موضع في نجد.



٤1

ـ ٣ ـ

خاطب بالعبارة التالية : المفردة والمثنى والجمع بنوعيه، وغير ما يلزم لذلك :
َهُلمَّ إلى صالح األعمال، داعًيا إلى ربك، ودونك كتابه الكريم، ليهدَيك إلى الطريق المستقيم.

ـ ٤ ـ

عيِّن في الجمل التالية أسماء األفعال، واذكر أزمانها، ووضح المنقول منها والمرتجل والقياسي :

َفـاْرعـهـا نـفـَسـك  وعـلـيـك  ٨ـ 

فـيـها بِـِمـْلء  تـقـوُل  الـدنـيـا  هـي  ٩ـ 

معاِيبِها عن  فّتْش  نفَسك  عليك  ١٠ـ 

باألََذى جميَلك  ُتْعِقْب  ال  ُرَوْيَدَك  ١١ـ 

النََّدى في  اليِزيَدْيِن  بين  ما  َلَشتَّاَن  ١٢ـ 

جــمـيـاًل فـعــاًل  لــهـا  واكــســب 

وَفـتـكـي َبـطـِشـي  مـن  َحـَذاِر  َحـَذاِر 

للـنـاِس الـنـاِس  عـثـراِت  عـن  وَخـلِّ 

ُمنَْصِدْع والحمِد  الَفْضِل  وشمُل  َفُتْضِحي 

حــاتِِم ابــِن  واألغــر  ُسـَلـْيـٍم  َيـِزيِد 

. بالبرِّ وينسى نفَسه  الناَس  يأمُر  لَِمْن  َوْي  ١ـ 

. جـهــاٌد  الحيــاَة  فـإن  أمـــاَمـُكــــم  ٣ـ 

. والــديـك  نـصــَح  َســمــاِع  ٥ـ 

. العمل  ُيسِعْدُه  لم  إذا  األمُل  هيهاَت  ٧ـ 

الرذائل . الفضاِئل، وَحَذاِر من  َدفاِع عن  ٩ـ 

القاضي حتى تسمَع مني . أيها  ١١ـ رويدَك 

. شـبـاُب  يا  التـعـليـم  إلـى  َهـُلـمَّ  ٢ـ 

. لِـهـواه  قـيـاَدُه  أسـلـَم  لمن  ُأفٍّ  ٤ـ 

. األرض  في  الجراُد  انتشَر  ما  ُسرعاَن  ٦ـ 

. الكـريُم  القـرآُن  ُقـِرئَ  إذا  َصـٍه  ٨ـ 

. الـهـامَّ  الـنـبـَأ  هـذا  إلـيــكـم  ١٠ـ 

. الـكـسـوِل  نجـاُح  هـيـهـات  ١٢ـ 



٤٢

ـ ٥ ـ

وّضح الفرق في استعمال كل كلمتين ملونتين بلون واحد، ثم أعرب كالًّ منهما فيما يلي :
٢ ـ  ابتعد حتى ال تسقَط عليك األحجاُر. ١ ـ  مالك ولِلناس ؟ عليك نفَسك.   

٤ ـ  مكانك أيها الغافُل حتى ُأْعِلَمَك باألمر. ٣ ـ  كنت أقُف مكانك عندما هبَِّت الريح.  
٦ ـ  َهْل َلَدْيَك علٌم فتفيَدني ؟ ٥ ـ  َلَدْيَك الكتاَب فاْقرْأُه.    

٨ ـ  إَلْيُكَما عِن الِجَداِل العقيِم. ٧ ـ  سيأتي إليكما ضيٌف هذا اليوَم.   

ـ ٦ ـ

حدد معنى اسِم الفعِل في كلِّ جملتين متقابلتين :
َة السفِر فقد اقترَب الموعد.  ١ـ َهُلمَّ إلى المحاضرِة نزَدْد علًما.               ٢ ـ َهُلمَّ ُعدَّ

٣ ـ إليَك عن المجادلِة فإنها ال تأتي بخيٍر.          ٤ ـ إليَك هذا البحَث العلمي لتعرَف أضراَر التدخين.

. القتـال  إلـى  َهـّيـا  الجــنُد  أيـهـا  ١٣ـ 

. فـاْحـِمـْلـه  السـالَح  دونــَك  ١٥ـ 

. الـطـريـِف  حـديـثِـَك  مـن  إيـِه  ١٧ـ 

. َفـَمـْه  األذى  فـي  تمـاديـَت  ١٩ـ 

. آمـين  ُعـيـوَبـنـا.  اسـتـْر  رّبـنـا  ٢١ـ 

. ــــــــــــــداع  الصُّ مـن  آٍه  ٢٣ـ 

١٤ـ  َسرعاَن ما يعوُد المنِصُف إلى الحقِّ عند ظهوِره .

. واإلسراف  السخاِء  بيَن  ما  شتَّاَن  ١٦ـ 

. والمنـافِـِقـين  لِـْلَخــَوَنـِة  ُأفٍّ  ١٨ـ 

. الحـارُس  أيـهــا  مـكــاَنـَك  ٢٠ـ 

. عليهـا  دوا  فتردَّ المكتبَة  دونـُكـم  ٢٢ـ 

. الموضوع  هذا  في  َرْأيي  هاُكم  ٢٤ـ 



٤٣

ـ ٧ ـ
ُصْغ من كلِّ فعٍل مما يأتي اسَم فعٍل على وزِن )َفَعاِل(، وَضْعه في جملة مفيدٍة من إنشائك :

َتَرَك    ـ    َسِمع    ـ    َفِهم    ـ    َجَلس   ـ    َنَزل.
ـ ٨ ـ

َضْع أسماَء األفعاِل اآلتية في جمٍل مفيدٍة من إنشائك، مستوفيًا جميَع أنواِع الخطاب :
 

                                   َهاَك     ـ     َعَلْيك     ـ     أَماَمَك     ـ     ُروْيَدك.
ـ ٩ ـ

ْد معموَل أسماِء األفعاِل من فاعٍل أو مفعوٍل به، وأعربُه فيما يلي : َحدِّ
ق اآلماِل بال تعٍب. ١ ـ  هيهاَت َتَحقُّ

٢ ـ  دونكم الكتب َفاْنَهُلوا منها العلوَم النافعَة.
٣ ـ  َدَراِك ما فاَتَك قبَل فواِت األواِن.

ْن يعيُش لنفِسه وحَدها. ٤ ـ  َوْي ِممَّ
راِت. ٥ ـ  َحَذاِر أْن توقَع نفَسك في َشَرِك المخدِّ

ها المسلُم، َهيَّا إلى العمِل النافِع. ٦ ـ  أيُّ
قا به. ٧ ـ  إليكما هذا الماَل فتصدَّ

ِع والتأنِّي في عالِج المشكالِت. ٨ ـ  َشتَّاَن ما بيَن التسرُّ
ـ ١٠ ـ

شارْك في إعراِب ما كتب باألزرق في اآلية الكريمة التالية :

قال تعالى : ﴿                                                                                                               ﴾ المائدة : ١٠٥.



٤٤

إعــرابـــهـــــــا الـكلمـة
حرُف ..................  .

أيُّ : ............  مبنيٌّ على ............  في محلِّ ............  ، والهاُء ...........  
.

..................  مبنيٌّ على ..................  في محلِّ ..................  .
آمن : فعٌل ماٍض مبنيٌّ على .............  ، وواُو الجماعِة : .............  مبنيٌّ على 

..............  في محلِّ ...............  .
، والميُم : عالمُة .............  والفاعل ..............  . ............  مبنيٌّ على الضمِّ

أنفس : ...........  ، وعالمُة ..............  وهو ...............  ، وكاف المخاطب 
.............  مبني على ..........  في محل ...........  والميم عالمة .............  

.
حرُف نفي.

يضرُّ : فعٌل مضارٌع ...........  ، وعالمُة ..............  وكاُف المخاطِب : ضميٌر متصٌل
مبنيٌّ على ...............  في محلِّ ................  والميُم عالمُة ...............  .

اسٌم موصوٌل مبنيٌّ على .................  في محلِّ ................  .
فعٌل ............  مبنٌي على.............  ، والفاعُل ............  تقديُره )........(.

يعوُد على ...............  والجملة صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب.

يا
أيها

الذين
آمنوا

عليكم
أنفسكم

ال
يضركم

من
ضل

ـ ١١ ـ

أعرب ما كتب باألزرق فيما يلي :
١ ـ  قال الشاعُر يخاطب عزيًزا رحل عنه :

ديــاُر واْحـَتـَوْتــَك  ديــاٌر  َقـَراُرَبـُعـَدْت  الـرفـيـِع  لـلـنـجـِم  هـَْيـَهـاَت 

ُه َتـْقـَرَبـنَـّ ال  الـَبـْغـَي  ُبـنَـيَّ  َمـَراتِـُعـْهَحــَذاِر  َوْخـٌم  الـَبـْغـَي  فـإن  حـذاِر 

ر ابنَه من خطورِة البغِي والعدواِن : ٢ ـ  وقال آخُر يحذِّ



٤٥

العـــــــــــــــــــــدُد

اأ  ــ  الأعداد املفردة ، وامِلَئة ، والألف ...

١ ـ قال تعالى : ﴿                                   ﴾  البقرة : ١٦٣.

٢ ـ قال تعالى : ﴿                                                      ﴾  األنبياء : ٩٢.

٣ ـ صدر كتابان اثنان.

٤ ـ قرأت قصتين اثنتين.

٥ ـ قال تعالى : ﴿                                                                              ﴾  آل عمران : ٤١.

٦ ـ قال تعالى : ﴿                                                                                                         ﴾  مريم.

٧ ـ قال تعالى : ﴿                                                                                     ﴾  الحاقة : ٧.

٨ ـ كان الصحابُة ـ رضواُن الله عليهم ـ ال يتجاوزون َعشَر آيات من القرآن إال حفظوها 

    وعلموا أحكاَمها وفِيَم ومتى وأيَن َنَزَلْت.

٩ ـ قال تعالى : ﴿                                                     ﴾  البقرة : ٢٥٩.

١٠ ـ قال تعالى : ﴿                                                             ﴾  القدر.

١١ ـ قال تعالى : ﴿                                                                                                       ﴾  الزمر : ٦.

١٢ ـ قرأت كتًبا أربعًة تتحدُث عن مكارِم األخالِق.

أ

ب

جـ

د

الأمـثــلـــة :
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الإيـ�صـــــــاح :

ل األعداد في األمثلة السابقة تجد معدودها إما مذكًرا وإما مؤنًثا، وانظر إلى مجموعة  تأمَّ
)أ( َتَر َأنَّ العدد ) واحد ( في المثال األول مذكر ومعدوده ) إله ( مذكر، والعدد ) واحدة ( في 
المثال الثاني مؤنث ومعدوده ) أمة ( مؤنث مثله، والعدد ) اثنان ( في المثال الثالث مذكر ومعدوده 

) كتابان ( مذكر، والعدد ) اثنتين ( في المثال الرابع مؤنث ومعدوده ) قصتين ( مؤنث أيًضا.
وهذان العددان ) واحد ( أو ) واحدة ( و) اثنان ( أو ) اثنتان ( ال يحتاجان إلى تمييز ألن المعدود 
يسبق العدد فال تقول : واحد رجل، وواحدة امرأة، واثنان رجالن، واثنتان امرأتان، بل تقول : رجل 
ورجالن وامرأة وامرأتان؛ ألن اإلفراد والتثنية فيهما يدالن على العدد وجنس المعدود مًعا، فُيستغنى 
بهما عن ذكر العدد، أما قوله تعالى : إله واحد، وُأمة واحدة، فالعدد من قبيل الصفة وما قبله موصوف 

ال تمييز.
ومن هنا نستنتج أن األعداد : واحًدا وواحدة واثنين واثنتين، تطابق المعدود في التذكير والتأنيث، 

فإذا كان المعدود مذكًرا، كان العدد مذكًرا، وإذا كان المعدود مؤنًثا كان العدد مؤنًثا.
الخامس  المثالين  في  و)ثمانية(  )ثالثة(  نثة  المؤَّ األعداد  َتَر  )ب(  الثانية  المجموعة  أمثلة  ل  تأمَّ
والسابع، جاء معدودها وهو )أيام( ومفرده )يوم( مذكٌر، وذكر التمييز بعدها جمًعا يعرب مضاًفا إليه. 
ل األعداد المذكرة : ثالث، وسبع، وعشر، في األمثلة )٦ ـ ٨(، تجد أْن معدودها وهو )لياٍل(  ثم تأمَّ

ًثا وذكر التمييز بعدهما جمًعا يعرب مضاًفا إليه. و)آيات( قد جاء مفرده مَؤنَّ
المعدود  مفرد  كان  فإذا  تخالف معدودها،  إلى )عشرة(  )ثالثة(  األعداد من  أن  نستنتج  هنا  ومن 
مذكًرا فالعدد مؤنث، وإذا نظرنا إلى أمثلة المجموعة )جـ( نجد األعداد )ِمَئة( و )ألف( في المثالين 
مجروًرا  مفرًدا  يأتي  وتمييزها  المؤنث  أو  المذكر  مع  تتغير  وال  واحدة  حالة  تلزم  والعاشر  التاسع 

باإلضافة، ومثلها في ذلك )مليون( و )مليار(.
الجملة،  في  موقعه  حسَب  التمييُز  فيعرب  العدِد  على  التمييز  تقديُم  يجوُز  أنه  تعرف  أن  بقي 
الحادي  المثال  في  )ظلماٍت(  فكلمة  )د(،  المجموعة  أمثلِة  في  ترى  كما  له،  صفًة  العدُد  ويكون 
المثال األخير بـ ) في (، وكلمة ) ثالٍث ( صفة مجرورة له، وكلمة )كتًبا( في  عشر اسم مجرور 
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 مفعول به، وكلمة )أربعًة( صفة منصوبة له، واألصل في التعبير : )قرأت أربعة كتٍب تتحدث 
عن مكارم األخالق(.

ًنا كقولك:  وإذا تقدم على العدِد لفظ يغني عن التمييز جاز حذف التمييز، وُذكر العدُد منوَّ
الكتِب إال خمسَة كتٍب(، إذ يجوز أن تقول : )ما قرأُت من الكتب إال خمسًة(  )ما قرأُت من 

بحذف التمييز لوجود ما يدلُّ عليه وهو قولك : )من الكتب(.

الــــقـــــاعـــــــــدة

١ ـ   األعداد المفردة هي من )واحد( إلى )عشرة( ويلحق بها األعداد )مئة( و)ألف( و)مليون( و)مليار(.
٢ ـ  العددان المفردان : )واحٌد وواحدٌة(، و)اثنان واثنتان( ُيطابِقان المعدوَد في التذكير والتأنيث،

      والغالُب أن ُيستغنَى عن لفِظ العدد بذكِر المعدوِد مفرًدا أو مثنًّى. وهذان العددان ال تمييَز لهما.
٣ ـ  األعداُد المفردُة من )ثالثٍة( إلى )َعَشَرٍة( إلى )َعَشَرٍة( ُتَخالُف المعدوَد في التذكير والتأنيِث

        وُيذكر التمييز بعدها جمًعا ويعرُب مضاًفا إليه.
٤ ـ   األعداد )ِمئة( و)ألف( و)مليون( و)مليار( ال تتغير مع المعدود وتمييُزها مفرٌد مجروٌر باإلضافة.

٥ ـ   يجوُز تقديُم التمييِز على العدِد فيعرُب حسَب موقِعه في الجملِة ويكوُن العدُد صفًة له.
٦ ـ   إذا تقدم على العدِد لفظ يغني عن التمييز جاز حذُفُه، وُذكر العدُد منونًا.

٧ ـ   األعداُد المفردة تعرب بالحركات الظاهرة، عدا المثنى منها، فيعرب بالحروف رفًعا
ا بالياء.         باأللف ونصًبا وجرًّ

تــمـــريــنـــــــات

ـ ١ ـ
استخرج مما يأتي ألفاظ العدد وبّين حكَمَها من حيُث التذكيُر والتأنيُث مع ِذكِر السبِب :

١ ـ قال تعالى : ﴿                                                                     ﴾ األعراف : ١٨٩.



٤٨

٢ ـ  قال تعالى : ﴿                                                            ﴾ غافر : ١١.

٣ ـ  قال تعالى : ﴿                                                                                                                    ﴾ البقرة : ١٩٦.

٤ ـ  قال تعالى : ﴿                                                                                   ﴾ البقرة : ٢٢٨.

٥ ـ  قال تعالى : ﴿                                                                                                                       ﴾ يوسف : ٤٣.
٦ ـ  قال رسول الّله ـ صلى الّله عليه وسلم : »الناس َكإبٍِل ِمَئٍة، ال تكاُد تجُد فيها راِحلًة واحدًة،

      والناُس كلُّهم سواٌء كأسناِن اْلُمْشِط«.
٧ ـ  قال عليه الصالة والسالُم : »َمِن اْبُتِلَي بَِباَلٍء فكتَمُه ثالثة أياٍم صبًرا واحتساًبا كان له أجُر

        َشِهيد«.
٨ ـ  قيل : »إذا سألُتُم الناَس حاجًة فاْسألوا العرَب فإّنها ُتعطي لِثالِث خصاٍل : كرِم أحسابِها،

       واستحياِء بعِضها من بعٍض، والمواساِة لله«.
ـ ٢ ـ

ضع تمييًزا مناسًبا في الفراغات التالية :
١ ـ في المدرسة سبعُة ............................ .
٢ ـ شارَك في المسابقِة ثالثُة ...................... .
٣ ـ اشتريُت خمَس ............................... .
٤ ـ صلَّيُت أربَع .................................. .
٥ ـ عدُد آياِت سورِة الكوَثِر ثالُث ................ .
٦ ـ دخل االختباَر ألُف .......................... .
٧ ـ في مزرعتنا ثالُث ِمَئِة ........................ .
٨ ـ ألُف ألٍف تساوي مليوَن ..................... .

ـ ٣ ـ
استعمل كل عدد مما يأتي في جملتين بحيث يكون تمييزه في األولى مذكًرا وفي الثانية مؤنًثا :

٦    ـ    ٥    ـ    ٤    ـ    ٨    ـ    ٧    ـ    ٣



٤٩

ـ ٤ ـ
اجعل كل اسم من األسماء اآلتية تمييًزا لعدد مناسب في جملة مفيدة :

أبواب    ـ    كراسات    ـ    أقالم    ـ    رجل    ـ    أنهار    ـ    تلميذ

ـ ٥ ـ
امأل الفراغات بكتابة أعداد مناسبة للتمييز في العبارات التالية :

١ ـ  قرأُت ............... كتٍب.
٢ ـ  في الحقيبِة ................... أقالٍم.

٣ ـ  في المجلِس .................. ضيوٍف.
٤ ـ  أقمُت في مكَة ................. أياٍم.

٥ ـ  حفظُت من القصيدِة .............. أبياٍت.
٦ ـ  الكيلومتر يساوي .................. متٍر، والمتُر يساوي ............... سنتيمتٍر.

٧ ـ  يتجاوز عدد المسلمين في العالم ................. نسمة.

ـ ٦ ـ

امأل الفراغ بالتمييز المناسب مما بين األقواس :
]  كتب         ـ      حقائب   [ ١ ـ  اشتريُت سبعَة ...............................  
]   نساء         ـ       رجال    [ ٢ ـ  أجاَب الدعوَة عشُر ..........................  
]   أقالم        ـ      كراسات [ ٣ ـ  في الحقيبِة خمُس ...........................  
]   طالب      ـ      طالبات  [ ٤ ـ  في الفصل خمسُة ...........................  
]   بقرات      ـ        بقرة     [ ٥ ـ  في الحظيرة أربُع ............................  
]   أطباء        ـ       طبيبات [ ٦ ـ  عدُد من يعمُل في المستشفى تسُع ...........  

]   مدعوون  ـ      مدعوات [ ٧ ـ  حضَر حفَل الزواِج سبُع .....................  
]   طالبات    ـ        طالب  [ ٨ ـ  أجاَب َعِن السؤاِل عشرُة ....................  
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ـ ٧ ـ
أعرْب ما ُكتب باألزرِق فيما يأتي، مبينًا سبَب اختالِف اإلعراِب :

ـ ٨ ـ
ِم التمييَز على العدِد في األمثلِة التالية، واضبِطهما مًعا بالشكل : قدِّ

١ ـ  ديواُن أبي الطيِِّب المتنبي أربعُة أجزاٍء.
ُن كتاُب »الحيواِن« للجاحظ من ثمانيِة مجلَّداٍت. ٢ ـ  يتكوَّ

٣ ـ  قرأُت خمَس قصٍص للكاتِب اإلسالمي علي أحمد باكثير.

ـ ٩ ـ
ِم العدَد على معدوده في األمثلة التاليِة، واضبِطهما مًعا بالشكل : قدِّ

ِع كتٌب أربعٌة مشهورٌة في األدِب.  ١ـ  البن المقفَّ
٢ ـ  حفظُت قصائَد سبًعا من ديواِن البحتري.

َدُة المعاني. ٣ ـ  تتكون كلمُة )العيِن( من حروٍف ثالثٍة، ولكنها متعدِّ

ـ ١٠ ـ
أكمِل الفراغاِت التاليَة على نَسِق المثاِل األوِل، ثم هاِت ثالَث جمٍل أخرى من إنشائك :

ق من طالِب الفصل إال عشرُة طالٍب / أو إال عشرٌة. ١ ـ  ما تفوَّ
٢ ـ أنفقُت الرياالِت التي معي سوى ........... / أو سوى ............... .
٣ ـ قرأُت من قصائد أبي تمام .................. / أو ..................... .

٤ ـ ..................................... .

٥ ـ ..................................... .

٦ ـ ..................................... .

خمسـٌة اسُتشـهَد  في  المعـركـِة   خمسـُة   جنوٍد جنوٌد  المعـركِة  في  اسُتشـهَد  ــ 
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ـ ١١ ـ
َضْع كلَّ عدٍد مما يلي في ثالث جمل، بحيث تستوفي حاالِت اإلعراب الثالث :

  ٢     ـ       ٥       ـ       ٢٠٠       ـ       ٢٠٠٠

ـ ١٢ ـ

         شارك في اإلعراب :

﴿                                                                                                                                                       ﴾ هود.

إعــرابـــهـــــــا الـكلمـة
الفاء : حرف عطف. عقروها : فعل ماض ...........  على ...........  وواو الجماعة : ضمير 

مبني على ..........  في محل رفع .......  ، والهاء : ضمير في محل ........  مفعول به.
الفاء : حرف عطف، قال : فعل .........  مبني على ........ ، والفاعل .......  مستتر جوازًا 

تقديره )..........(.
فعل أمر ...........  على ...........  النون. والواو : ضمير متصل مبني على ...........  

في محل ................  فاعل.
حرف جر.

...........  بـ ).......( وعالمة جره ..........  ، وهو ........  والكاف : ضمير متصل مبني 
على ...............  في محل جر ...............  ، والميم عالمة الجمع.

مفعول فيه ظرف زمان .............  وعالمة ............  ، وهو ................  .
................  ، وعالمة جره الكسرة ................  .

اسم ................  مبني على ................  ، في محل رفع ................  .
................   المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ................  .

نعت لـ )وعد( ................  وعالمة ................  ، وهو ................  .
................  مجرور وعالمة جره ................  .

فعقروها

فقال

تمتعوا

في
داركم

ثالثة
أيام

ذلك
وعد
غير

مكذوب
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ـ ١٣ ـ

أعرب الكلمات الملونة فيما يأتي :
قال الله تعالى :

١ ـ ﴿                                                                                              ﴾ الحجر.

٢ ـ ﴿                                                                                                     
                                                         ﴾ آل عمران.

٣ ـ ﴿                                             ﴾ الواقعة.
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ب  ــ  الأعداد املركبة واملعطوفة واألفاظ العقود

١ ـ  قال تعالى : ﴿                                       

                                                      ﴾ يوسف.
٢ ـ  مضت من الشهر إحدى عشرَة ليلًة.

٣ ـ  قال تعالى : ﴿                                                                                 ﴾ التوبة : ٣٦.
٤ ـ  َزَرْعُت اْثنََتْي َعْشَرَة نخلًة.

٥ ـ  اشترك في الرحلة ثالثَة عشَر طالًبا.
٦ ـ  يحتوي الديوان على تسَع َعشرَة قصيدًة.

٧ ـ  في هذه القصيدة عشرون بيًتا.

٨ ـ قال تعالى : ﴿                             

                                                               ﴾ األعراف : ١٤٢.
٩ ـ  تحتوي محفظتي على تسعيَن ريااًل.
١٠ ـ  في مكتبتي واحٌد وعشروَن كتاًبا.

١١ ـ  مضى من الشهِر إحدى وعشروَن ليلًة.
اًرا. ١٢ ـ  على السفينِة اثناِن وعشروَن بحَّ
١٣ ـ  في الحديقِة اثنتان وثالثوَن شجرًة.

١٤ ـ  أقمُت في الطائِف ثالثًة وثالثيَن يوًما.

١٥ ـ  قال تعالى : ﴿                                                                                  ﴾ ص : ٢٣.

أ

ب

جـ

الأمـثــلـــة :
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تأمل األمثلة في المجموعة ) أ ( تجد األسماء الملونة فيها باألخضر تتركب من عددين وُتسمى 
األعداد المركبة، وهي األعداد من )أحد عشر( إلى )تسعة عشر(.

عشرة(  واثنتا  عشر،  و)اثنا  عشرة(  وإحدى  عشر،  )أحد   : المركبة  األعداد  إلى  نظرت  وإذا 
وجدت أن كل جزٍء منها قد طابق معدوده في التذكير أو التأنيث كما في األمثلة )١ ـ ٤(. أما بقية 
األعداد المركبة وهي )ثالثة عشر( إلى )تسعة عشر( فإن الجزء األول منها يخالف المعدود والجزء 

الثاني يوافقه، كما ترى في المثالين الخامس والسادس.
واألعداد المركبة ُتبنى على فتح الجزأين، أي أن آخر كلِّ جزء منها يكون مضبوًطا بالفتح، ويكوُن 
محلُّها حسب موقعها في الجملة، فالعدد )أحَد عشَر( في المثال األول مبني على فتح الجزأين في محل 
نصب مفعول به، والعدد )إحدى عشرَة( في المثال الثاني مبني على فتح الجزأين في محل رفع فاعل، 
والعدد )تسعَة عشَر( في المثال السادس مبني على فتح الجزأين في محل جر بحرف الجر، وهكذا. 
وُيستثنى من ذلك العددان )اثنا عشَر( و)اثنتا عشرَة( فإن الجزء األول منهما يعرب إعراب المثنى رفًعا 
ا  باأللف كما في المثال الثالث ألنه خبر )إن(، ونصًبا بالياء كما في المثال الرابع ألنه مفعول به، وجرًّ
بالياء أيًضا كقولك : )سلمت على اثني عشَر طالًبا(. أما الجزء الثاني منهما وهو )عشَر( أو )عشرَة( فإنه 

يبنى على الفتح دائًما، وليس له محل من اإلعراب؛ ألنه بدل من النون التي تكون في المثنى.
وتمييز األعداد المركبة يأتي مفرًدا منصوًبا دائًما.

وتسعين(  وأربعين  وثالثين،  )عشرين،  األعداد  وجدت  )ب(  المجموعة  أمثلة  إلى  انتقلت  وإذا 
ألفاظ  )تسعين(  إلى  )عشرين(  من  األعداد  هذه  وتسمى  والمؤنِث،  المذكر  مع  واحدة  صورة  لزمت 
المثال  في  كما  الواو  رفعها  فعالمة  إعرابها،  في  السالم  المذكر  بجمع  تلحق  األعداد  وهذه  العقود، 

السابع، وعالمة نصبها الياء كما في المثال الثامن، وعالمة جرها الياء أيًضا كما في المثال التاسع.

الإيـ�صـــــــاح :
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وتمييز ألفاظ العقود كتمييز األعداد المركبة يكون مفرًدا منصوًبا.
المجموعة )جـ( تجد األعداد منها تتكون من كلمتين إحداهما معطوفة على  أمثلة  تأمل  وأخيًرا 
يسمى  العدد  من  النوع  وهذا  مفرد،  عدد  عليه  والمعطوف  العقود  ألفاظ  أحد  فالمعطوف  األخرى، 
األعداد المعطوفة. وما سبق ذكره في األعداد المفردة وألفاظ العقود ينطبق عليها تمامًا تذكيرًا أو تأنيثًا، 

وإعراًبا.
فاألعداد المعطوف عليها )واحد( و )إحدى( و )اثنان( و )اثنتان( في األمثلة : )١٠ ـ ١٣( تطابق 
المعدود في التذكير والتأنيث واألعداد من )ثالثة( إلى )تسعة( في بقية األمثلة تخالفه، وتبقى ألفاظ 

العقود المعطوفة على صورة واحدة، وتأخذ إعراب االسم الذي قبلها ألنها معطوفة عليه.
وتمييز األعداد المعطوفة يأتي مفرًدا منصوًبا أيًضا.
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الــــقـــــاعـــــــــدة

١ ـ األعداد المركبة :
ـ هي األعداد التي تتركب من جزأين، وهي األعداد من )أحَد عشَر( إلى )تسعَة عَشَر(.

ـ األعداد ) أحَد عشَر  ،  وإحدى عشرَة ( و ) اثنا عشَر  ،  واثنتا عشرَة ( تطابـق المعدود فـي 
فإن  ) عشَر   تسعَة    ( إلى   ) عشَر   ثالثَة    ( من  األعداد  أما  جزأيها.  بكال  والتأنيث  التذكير   

  الجزء األول منها يخالف المعدود والثاني يوافقه.
عدا الجملة،  في  موقعها  حسب  محلُّها  ويكون  الجزأين  فتح  على  تبنى  المركبة  األعداد  ـ 
الثاني والجزء  المثنى،  إعراب  يعرب  األول  الجزء  فإن  عشرَة(  )اثنتي  و  عشَر(  )اثني   

   يبنى على الفتح، وال محلَّ له من اإلعراب.
ـ تمييز األعداد المركبة يكون مفرًدا منصوًبا.

٢ ـ ألفاظ العقود :
ـ هي مضاعفات العشرة، وهي األعداد من )عشرين( إلى )تسعين(.

ـ تلزم ألفاظ العقود صورة واحدة سواء أكان المعدود مذكًرا أو مؤنًثا.
ا بالياء. ـ تعرب ألفاظ العقود إعراب جمع المذكر السالم رفًعا بالواو، ونصًبا وجرًّ

ـ تمييز ألفاظ العقود يكون مفرًدا منصوًبا.
٣ ـ األعداد المعطوفة :

األعداد  مثل  العقود  ألفاظ  أحد  عليه  يعطف  مفرد  عدد  من  تتكون  التي  األعداد  هي  ـ 
  من )واحد وعشرين( إلى )تسعة وتسعين(.

التأنيث، أو  التذكير  في  العقود،  وألفاظ  المفردة  األعداد  أحكام  المعطوفة  األعداد  تأخذ  ـ 
 وفي اإلعراب.

ـ تمييز األعداد المعطوفة يكون مفرًدا منصوًبا.
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ـ ١ ـ
استخرج مما يأتي ألفاظ العدد وبيِّن حكمها من حيث التذكير والتأنيث مع ذكر السبب :

قال تعالى :
١ ـ   ﴿                                      

                                                                                                                                       ﴾ البقرة.
٢ ـ  ﴿                                                                          ﴾ األعراف : ١٥٥.

٣ ـ  ﴿                                                                                                                  
                                                                   ﴾ العنكبوت.

٤ ـ  ﴿                                                                                                                           ﴾ األعراف : ١٦٠.
٥ ـ  ﴿                                                               ﴾ المدثر.

٦ ـ      قال الشاعر :
تي   َليس   ُتْكفُر )١( ةً               َفُشْكًرا   لِنَْعَماَك   الَّ           إِلهي   َلقْد   َجاَوْزُت   َسْبعيَن   ِحجَّ

٧ ـ      قال أبو تمام يصُف جنوَد الروم عند احتراقهم في معركة »عمورية« :
رى  َنِضجت              ُجُلوُدهم  َقْبَل  ُنْضِج  التِّيِن  والِعنِب )٢(             تسعون  ألًفا  كآساِد  الشَّ

٨ ـ      قال زهيُر ْبن أبي ُسلمى يشكو من طول الزمان :
ثـمـانـين  حـوالً  ال  أبـا  لـك  يـسأِم             َسئمُت  تكاليَف  الحياِة  َومْن   يعش  

٩ ـ مضى من الشهر َخمسٌة وعشرون يوًما وإحدى وعشرون ساعة.
ـ ٢ ـ

ضع تمييًزا مناسًبا في كل مكان من األمكنة الخالية التالية :
١ ـ يملك خالد خمسة وعشرين ....................... .
٢ ـ عند أخي أربعَة عشَر ............................... .

تــمـــريــنـــــــات

نَة، وبالضم : الدليل والبرهان، وبالفتح : واحدة الحج. )١( ِحَجة بكسر الحاء : السَّ
)٢( الشرى : اسم موضع تكثر فيه األسود.
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٣ ـ حفظت سبًعا وثالثين ........................... .

٤ ـ في الفندِق خمسون ............................. .

٥ ـ في المنزل اثنتان وعشرون ...................... .

٦ ـ في القصيدِة ستة وثالثون ....................... .
٧ ـ ارتفع الطائر خمسَة عشَر ....................... .
٨ ـ اشترَك في المسابقة اثنان وتسعون ............. .

ـ ٣ ـ

استعمل كل عدد مما يأتي في جملتين بحيث يكون تمييزه في األولى مذكًرا وفي الثانية مؤنًثا :

    ١١    ـ       ١٢       ـ       ٢٦       ـ       ٤٠       ـ       ٤٥  .

ـ ٤ ـ

اجعل كل اسم من األسماء اآلتية تمييًزا لعدد في جملة مفيدة :

سيارة       ،       مقعًدا       ،       مدرسة       ،       بحاًرا       ،      عربة .

ـ ٥ ـ

أبدل األعداد اآلتية ألفاًظا، وأعط تمييزها ما يستحقه من اإلعراب :

 ١ـ  مكث عمُر بن الخطاِب ـ رضي الله عنه خليفة ١٠ )سنة( و١١ )شهر( و٥ )يوم(.
٢ ـ  مدُة خالفِة عثماَن بن عفاَن ـ رضي الله عنه ١١ )سنة( و١١ )شهر( و٢٢ )يوم(.

٣ ـ  الفرُق بيَن السنِة القمريِة والشمسيِة ١١ )يوم(.
٤ ـ لهذا التلميِذ ٤ )أخ( و٩ )أخت( و٣٠ )قريب(.

٥ ـ  اشترك في تشييِد هذِه المدرسِة ١٥ )نجار( و٢٧ )عامل(.
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ـ ٦ ـ

امأل الفراغ التالي بتمييز مناسٍب مضبوٍط بالشكل مما أمامه من الكلمات :
١ ـ  ُبِعَث النبي ـ صلى الّله عليه وسلَم ـ وله من العمر أربعون .............. )سنين ـ سنة(.

٢ ـ  قاَد محمُد ْبُن القاسم الجيوَش وعمرُه ثمانية عشر ............... )أعوام ـ عام(.
٣ ـ  سجَل في الجامعِة أكثُر من سبعِة آالف ................ )طالب ـ طالب(.

٤ ـ  وزعِت المدرسُة عشرين ............... )جوائز ـ جائزة(.
٥ ـ  تولى أسامُة بن زيٍد قيادَة الجيِش وعمُره حواَلي سبَع عشرَة .............. )سنين ـ سنة(.

٦ ـ  فاَز في السباِق أحَد عشَر .................. )جياد ـ جواد(.
٧ ـ  حلَق في السماء عشر ................. )طائرات ـ طائرة(.

٨ ـ  خاَض خالُد ْبُن الوليِد ـ رضَي الّله عنُه ـ أكثر من ِمَئِة ................ )معارك ـ معركة(.

ـ ٧ ـ

شارك في اإلعراب :
بتدريسهم  يقوم  طالًبا،  وعشرون  خمسٌة  فصل  كل  في  فصاًل،  عشر  ثالثة  المدرسة  في  يوجد 

عشرون معلًما.

إعــرابـــهـــــــا الـكلمـة
فعل مضارع ...............  ، وعالمة رفعه ...............  الظاهرة.

حرف جر.
اسم مجرور بـ )في( وعالمة جره ...............  .

اسم مبني على ............  ...........  في محل ...........  ...........  ........... 
  .

يوجد
في

المدرسة
ثالثة عشر
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إعــرابـــهـــــــا الـكلمـة
تمييز ...............  وعالمة ...............  ...............  الظاهرة.

حرف جر.
اسم مجرور بـ )في(، وعالمة جره ...................  ، وهو ....................  .

مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور خبر مقدم.
...........  مؤخر ...........  ، وعالمة ............  .............  .............  .

الواو ..............  ، عشرون : اسم معطوف مرفوع، وعالمة رفعه الواو؛ ألنه ملحق 
بجمع المذكر السالم.

...............  ، وعالمة ...............  .
فعل ...............  مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

  ..........................................................  : تدريس  جر.  حرف  الباء 
.

وهو ...............  والهاء ...............  في محل ...............  ...............  
.

...............  مرفوع وعالمة رفعه الواو ؛ ألنه ملحق بجمع المذكر السالم.
...............  وعالمة ...............  .

فصاًل
في
كل

فصل
خمسة

وعشرون

طالًبا
يقوم

بتدريسهم

عشرون
معلًما

ـ ٨ ـ
اقرأ اآليات الكريمة التالية وأعرب الكلمات الملونة فيها :

قال تعالى :
١ ـ ﴿                                                                                                   

                                                                                ﴾ النور.
٢ ـ ﴿                                                                ﴾ المائدة : ١٢.

٣ ـ ﴿                                                                                ﴾ الحاقة.
٤ ـ ﴿                                                                                                                               ﴾ العنكبوت : ١٤.

٥ ـ ﴿                                                                                                                          ﴾ يوسف.
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إعرابه تمييزه حكمه من حيث التذكير والتأنيث العدد

موقعه  حسب  بالحركات 
 ٢ العدد  عدا  الجملة  في 

فيعرب إعراب المثنى.
ال يحتاج إلى تمييز

يطابق المعدود األعداد المفردة
١ ، ٢

جمع مجرور يخالف المعدود )٣ ـ ١٠(

الجزأين  فتح  على  مبني  عدد 
فالجزء   ١٢ العدد  عدا  ما 
المثنى  إعراب  يعرب  األول 

والثاني يبنى على الفتح.

مفرد منصوب تطابق المعدود بكال جزأيها األعداد المركبة
١١ ، ١٢

الجزء األول يخالف والجزء الثاني يطابق )١٣ ـ ١٩(

إعراب جمع المذكر السالم 
ا  وجرًّ ونصًبا  بالواو  رفًعا 

بالياء.

مفرد منصوب تلزم صورة واحدة )ثابتة( ال تتغير ألفاظ العقود
)٢٠ ـ ٩٠(

إعراب األعداد المفردة 
وإعراب  األول  للجزء 
للجزء  العقود  ألفاظ 

الثاني.

مفرد منصوب

الجزء األول يطابق والثاني ال يتغير األعداد المعطوفة
مثل ٢١ ، ٢٢

الجزء األول يخالف والثاني ال يتغير مثل )٢٣ ـ ٩٩(

بالحركات حسب موقعها 
من الجملة.

مفرد مجرور ال تتغير مئة ـ ألف
مليون ـ مليار

جدول يلخص أحكام العدد
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١ ـ  كان أخوَك هَو األوَل بين أقرانِه.
٢ ـ  فاَز بالمرتبِة األولى والثانيِة طبيبان مسلمان.

٣ ـ  َشِهَدِت السنُة الثانيُة غزوَة بدٍر الُكْبرى.
ُة الوداِع. ٤ ـ  في العاِم العاشِر كانْت َحجَّ

٥ ـ  أنفقُت آخر رياٍل معي وكاَن الحادَي عشَر.
٦ ـ  حللُت المسألة الحاديَة عشرَة.

٧ ـ  نجَح خالٌد وكان ترتيبُه الثانَي عشَر بين زمالِئه.
٨ ـ  السورُة الثانيَة عشرَة هي سورُة يوسف.

٩ ـ  السورُة الرابعَة عشرَة هي سورُة إبراهيَم.
١٠ ـ  حفظُت الجزَء التاسَع عشَر من القرآِن الكريِم.

١١ ـ  قرأُت المقالَة الحاديَة والعشرين.
١٢ ـ  إنَّ الكتاَب الحادَي والعشرين نفيٌس.

١٣ ـ  هاجَر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدينِة في العام الثالِث والخمسيَن من عمرِه وتوفَي في السنِة 
          الثالثِة والستين.

أ

جـ  ــ  حكم ما ي�صاغ من الأعداد على وزن ) فاعل(

ب

جـ

د

الإيـ�صـــــــاح :

إذا نظرت إلى األمثلة السابقة وجدت أسماء العدد التي على وزن ) فاعل ( للمذكر أو 

الأمـثــلـــة :
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)فاعلة( للمؤنث تفيد الترتيب وتطابق مدلولها في التذكير والتأنيث، عدا ألفاظ العقود والمئة 
واأللف فهي ثابتة على صورة واحدة. وبمعاودة النظر إلى األمثلة السابقة تجد أن أسماء العدد تصاغ 
على وزن )فاعل( من )اثنين( إلى )عشرة(، وأما )واحد( أو )واحدة( فيعدل عنهما إلى )أول( و)أولى( 

كما في أمثلة المجموعة )أ(.
وهذه الصيغة تكون مفردة كما في المجموعة )ب(، وتكون مركبة كما في المجموعة )جـ(، وتكون 
المركبة عن )أحد( و)إحدى( وفي المعطوفة عن  أنه يعدل في  معطوفة كما في المجموعة )د(، غير 

)واحد( و)واحدة( إلى : )الحادي( و)الحادية(.
فلفظ  معطوفة،  أو  مفردة  كانت  إذا  الجملة  في  موقعها  حسب  بالحركات  معربة  تكون  الصيغة  وهذه 
)الثانية( في المثال الثالث صفة مرفوعة وعالمة رفعها الضمة الظاهرة، ولفظ )العاشر( في المثال الرابع 
صفة مجرورة وعالمة جرها الكسرة الظاهرة، ولفظ )الحادية( في المثال الحادي عشر صفة منصوبة 
وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة، و)العشرين( اسم معطوف منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق بجمع 
المذكر السالم، أما إذا كانت الصيغة مركبة فإن العدد يبنى على فتح الجزأين ويكون محله حسب موقعه 

في الجملة كما مّر. الحظ في كل األمثلة أن المعدود يسبق العدد ولذا ال يحتاج العدد إلى تمييز.

الــــقـــــاعـــــــــدة

 ، الترتيِب  إلفادِة   ) عشرة   ( إلى   ) اثنين   ( من   ) فاعل   ( وزِن  على  المفرِد  العدِد  اسُم  ُيَصاُغ  ـ   ١
       وُيعَدل عن لفِظ ) واحٍد ( إلى ) أول ( و ) واحدة ( إلى ) أولى (.

٢ ـ  إذا كان العدد مركًبا أو معطوًفا يصاُغ على وزن )فاعل( جزؤه األول ويبقى الجزء الثاني على وضعه، ويعدل في
       الصيغة المركبة عن )أحد( و)إحدى( وفي الصيغة المعطوفة عن )واحد( و)واحدة( إلى : )الحادي( و)الحادية(.
٣ ـ  إذا صيَغ وزُن )فاعل( من العدِد المفرِد أو المركِب أو المعطوِف فإنه يبقى موافًقا لمدلوله في

       التذكير والتأنيث، عدا ألفاظ العقود والمئة واأللف فهي ثابتة على صورة واحدة.
يبنى فإنه  منها  المركَب  إال  الكالِم،  حاجِة  حسَب  بالحركاِت   ) فاعٍل   ( صيغُة  تعرُب  ٤ـ 

        على فتح الجزأين، ويكون محله حسب موقعه في الجملة.
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ـ ١ ـ
استخرج العدد والمعدود في القطعة التالية، وبيِّن منها ما كان على وزن )فاعل(، واذكر حكمه من حيث 

المطابقة :
في اليوم السابَع عشَر من الشهِر التاسع من السنِة الثانيِة للهجرِة كانْت موقعُة بدٍر حيُث خرَج 
. َصفَّ  بعيرًا وفرسين  يتعاقبون على سبعين  ِمئِة رجل من أصحابه  أكثَر من ثالِث  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أصحاَبه للقتاِل وَهبَّْت ثالُث رياٍح، فكانِت األولى جبريَل ومعه ألُف َمَلٍك انضموا 
إلى رسوِل اللِه، والثانيُة ميكائيَل ومعه ألُف َمَلٍك مع ميمنِة رسوِل اللِه، والثالثُة إسرافيَل مع ألِف 
أربعَة عشَر من  اللِه ملسو هيلع هللا ىلص وإكراِم  المعركُة عْن نصِر رسوِل  اللِه. وأسفرِت  إلى ميسرِة رسوِل  َمَلٍك 

صحبِِه بالشهادِة، ومقتِل سبعيَن رجاًل وأسِر سبعيَن رجاًل ِمَن المشركين.

ـ ٢ ـ
ضع مكان األرقام في الجمل اآلتية أعداًدا على وزن )فاعل( واضبِطها بالشكل :

 ١ـ  يصيُر القمُر بدًرا في الليلِة )١٥( من الشهِر.
٢ ـ  كانْت غزوُة الخندِق في السنِة )٥( من الهجرِة.

٣ ـ  تؤدَّى فريضُة الحجِّ في الشهِر )١٢( من السنِة الهجريِة.
٤ ـ  ُتُوفَِّي رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص في السنِة )١١( من الهجرِة.

٥ ـ  تكبيرُة اإلحراِم في الركعِة )١( مَن الصالِة.
٦ ـ  أبو بكٍر رضَي اللُه عنُه )١( َمْن أسلَم ِمَن الصحابِة.

قابٍل  إلى  بقيُت  »لئن   : ( من شهِر محرٍم وقاَل ملسو هيلع هللا ىلص   ١٠ ( اليوِم  صياَم  النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َسنَّ  ـ    ٧
ألصوَمنَّ ) ٩ (« رواه مسلم.

٨ ـ  َسنَّ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص صياَم األياِم البيض )١٣ و١٤ و١٥( من كلِّ شهٍر.

تــمـــريــنـــــــات
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ـ ٣ ـ
ضع من األعداد )٨ ـ ١٦ ـ ٧٣( وصًفا على وزن )فاعل( مرة للمذكر وأخرى للمؤنث في جمل مفيدة.

ـ ٤ ـ

امأل الفراغ بأوصاف مناسبة في الجملة اآلتية :

١ ـ قرأُت في الكتاب ِمَن الباب ......... الفصل .......... إلى الباب ........... الفصل ......... .
٢ ـ أقمُت في مكَة إلى نهايِة الليلِة .............. و .............. من شهِر رمضاَن المبارك.

٣ ـ قمُت بطواِف الوداِع في اليوِم ..............   ............... من شهِر ذي الحجِة.
٤ ـ دعاُء االستفتاِح في الركعِة ................... من الصالِة.

ـ ٥ ـ

استخرج العدد والمعدود، واذكر حكم المطابقة بينهما، وبيِّن ما كان على وزن ) فاعل ( :

١ ـ  قاَل اللُه تعالى : ﴿                                                                            ﴾ يوسف : ٤٣. 
٢ ـ  اشتريُت قلمين اثنين.
٣ ـ  عندي سيارٌة واحدٌة.

٤ ـ  في بيتنا نخلتان اثنتان.
٥ ـ  ُولد أخي في السنِة التاسعَة عشرَة بعد األربع مئِة واأللف.

٦ ـ  قرأُت خمسَة كتٍب.
٧ ـ في المدرسِة اثنا عشَر فصاًل.

٨ ـ قرأُت الجزَء السابَع والعشرين من القرآِن الكريِم.
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ـ ٦ ـ
ل ما في الجمل اآلتية من أعداد إلى وزن )فاعل( وغير ما يلزم : حوِّ

١ ـ أنفقُت تسعَة رياالٍت من الرياالت التي معي.
٢ ـ بلغُت ثمانيَة عشَر عاًما من العمِر.

٣ ـ قرأُت الكتاَب حتى وصلُت صفحة خمَس عشرَة.
٤ ـ توقفت رحلُة الفصِل بعد أن قطعنا سبعًة وثمانين مياًل.

ـ ٧ ـ
شارك في اإلعراب :

قال الله تعالى : ﴿                                                                               ﴾ التوبة : ٤٠.

إعــرابـــهـــــــا الـكلمـة
..................  للزمن الماضي ..................  على ....................  

في محل نصب ...............  
أخرج : فعل ماض ...............  على ...............  والهاء ...............  

متصل مبني على ...............  في محل ...............  ...............  .
اسم موصول مبني ...............  في ...............  ...............  .

فعل .......  على ........  التصاله .......  ، والواو : ضمير متصل مبني على ......  
في محل ...........  .........  ، والجملة الفعلية ال محل لها من اإلعراب  ............   

.
حال منصوب، وعالمة نصبها ...............  ، وهي ...............  .

...................  مجرور ، وعالمة جره ...............  ؛ ألنه ...................  
.

إذ

أخرجه

الذين
كفروا

ثاني
اثنين
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ـ ٨ ـ

أعرب الكلمات الملونة فيما يأتي :

١ ـ قال تعالى : ﴿                                                                                       ﴾ المائدة : ٧٣.

٢ ـ قال تعالى : ﴿                                                                                       ﴾ األنفال : ٦٥.

٣ ـ قال النابغة في األطالل التي كاد أاّل يعرَفها :
       تـوهـمـُت آيـاٍت لـهـا مـا عـرفـُتـهـا                  لـسـتـِة أعـواٍم وذا الـعـاُم سـابـُع)١(

٤ ـ في الفصل ثالثة وعشرون طالًبا.

)١( اآليات : العالمات.
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د  ــ  تعريف العدد وقراءته

. رجـــاٍل  ســتــُة  َقــِدَم  ١ـ 

. ورقـــاٍت  ســبــَع  قــرأت  ٢ـ 

. طـالـًبا  عـشـَر  ثالَثـَة  قابْلـُت  ٣ـ 

. مـكـتـبًة  عـشـَرَة  أربـَع  زرُت  ٤ـ 

. مــدرًســا  عــشــروَن  زارَنــا  ٥ـ 

. شـجــرًة  ثـالثــيَن  غـرسـُت  ٦ـ 

. كتاًبا  وعشريَن  خمسـًة  اشتـريُت  ٧ـ 

. صفـــحة  وثالثيَن  ثالًثا  قرأت  ٨ـ 

. طــالــب   ٥٣٢ بـــالمدرســـة  ٩ـ 

. ريـــال   ٤٣٢٥ أنــفــقــت  ١٠ـ 

. طالبة   ١٥٣٠٥ الجامعة  في  ١١ـ 

. الــرجــاِل  ســتــُة  َقـــــِدَم  ١ـ 

. الـورقــاِت  ســبـــَع  قـــرأُت  ٢ـ 

. طـالـًبـا  عـشـَر  الـَثـالَثـَة  قـابـْلـُت  ٣ـ 

. مـكـتـبـًة  عـشـرَة  ربــَع  زرُت   ٤ـ 

. مــدرًســا  الــعشـروَن  زارَنــا  ٥ـ 

. شـجــرًة  الــثــالثـيَن  غــرسـُت  ٦ـ 

. كتاًبا  والعشريَن  الخمسَة  اشتريُت  ٧ـ 

. صفحًة  والثالثيَن  الثالَث  قرأت  ٨ـ 

اثنان وثالثون وخمُس مئِة طالٍب. بالمدرسة  ٩ـ 

ِمئٍة واثنان وثالثون طالًبا. ـ بالمدرسة خمُس 

١٠ ـ أنفقت خمسًة وعشريَن وثالَث ِمئٍة وأربعَة آالِف رياٍل.

. ريااًل  وعشريَن  وخمسًة  ِمئٍة  وثالَث  آالٍف  أربعَة  أنفقت  ـ 

 ١١ـ في الجامعِة خمٌس وثالُث مئٍة وخمسَة عشَر ألَف طالبٍة.

ـ  في الجامعِة خمسَة عشر ألفًا وثالُث ِمئٍة وخمُس طالباٍت.

                           المجموعة األولى      المجموعة الثانية

أ

ب

جـ

د

هـ

الأمـثــلـــة :
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إذا تأملت األمثلة السابقة وجدت أن األعداد في المجموعة األولى غير معرفة بـ ) أل ( فهي في 
) أ ( مفردة وفي )ب( مركبة وفي )جـ( من ألفاظ العقود وفي )د( معطوفة.

تأمل األمثلة نفسها في المجموعة الثانية تجد أننا عند تعريف العدد أدخلنا ) أل ( في العدد المفرد 
على المضاف إليه ) الرجال ، الورقات ( فتحول العدد المضاف إلى معرفة كما في ) أ (. وفي العدد 
المركب أدخلنا )أل( على الجزء األول منه )الثالثة واألربعة( كما في )ب(. وفي ألفاظ العقود أدخلنا 
)أل( على لفظ العدد )العشرون ، الثالثين( كما في )جـ(. أما األعداد المعطوفة كما في )د( فقد أدخلنا 

)أل( عند التعريف على جزأي العدد فقلنا )الخمسة والعشرين ، والثالث والثالثين()١(.

ثم انظر إلى أمثلة المجموعة )هـ( تجد أن هناك طريقتين لقراءة األعداد مما زاد على المئة واأللف : 
األولى : أن نبدأ بالعدد األصغر فاألكبر. وهذه الطريقة هي أفصح قراءة.

 الثانية : أن نبدأ بالعدد األكبر فاألصغـر. وهذه الطريقـة صحيحـة لكنهـا دون األولـى في الفصاحـة 
             وتجد ذلك واضًحا في المجموعة الثانية من أمثلة المجموعة )هـ(.

الحظ أن تمييز العدد تابع آلخر عدد تنتهي به القراءة، فجاء التمييز )طالب( مفرًدا مجروًرا ألنه 
األمثلة  بقية  العقود. وهكذا  ألفاظ  بأحد  لسبقه  مفرًدا منصوبًا  والتمييز )طالبًا( جاء  )مئة(،  بلفظ  سبق 

خضع التمييز فيها لما قبله من عدد.

الإيـ�صـــــــاح :

)١( ويمكن أن يعرف العدد في كل هذه الحاالت من خالل تقديم التمييز، ووصفه بالعدد وإدخال )أل( عليهما فتقول في المثال 
األول : قدم الرجال الستة، وفي الثالث : قدم الطالب الثالثة عشر.. وهكذا.
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الــــقـــــاعـــــــــدة

١ ـ تدخُل أداُة التعريِف )أل( على لفظ العدِد بحسب الحاالت اآلتية :
  أ ـ إذا كان مفرًدا تدخُل )أل( على التمييز المضاف إليه.

ب ـ إذا كاَن مركًبا تدخُل )أل( على صدِرِه.
جـ ـ إذا كاَن معطوفًا تدخل )أل( على المعطوِف عليه والمعطوِف مًعا.

   د ـ إذا كان من ألفاِظ العقوِد تدخُل )أل( على لفِظ العدِد.
٢ ـ عنَد قراءِة العدِد يبدُأ بالعدِد األصغِر فاألكبِر ويمكن أن يبدَأ باألكبِر فاألصغِر، واألولى أفصح.

تــمـــريــنـــــــات

 ـ ١ ـ

استخرج األعداد المعرفة وأعربها فيما يلي :
١ ـ  حضر خمسُة الطالِب للمشاركِة في المسابقِة.

٢ ـ  اشتريُت العشرين نخلًة من المزرعِة.
٣ ـ  أكرمِت الدولُة الخمسَة والعشرين متقاعًدا.

٤ ـ  تفوقْت أربُع الطالباِت في اختباِر الفصل الدراسي األول.
٥ ـ  حلََّق الثالثون طياًرا في جوِّ االستعراض العسكري.

ِع. ٦ ـ  استلمُت الثالَث عشرَة صحيفًة من الموزِّ
. ٧ ـ  قدَم السبعَة عشَر مهندًسا لإلشراف على بناِء السدِّ

٨ ـ  غرسُت الثالَث والثالثين شجرة.
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ـ ٢ ـ

أبدل األعداد اآلتية، ألفاًظا ثم أدخل ) أل ( التعريف على ما يناسبها وغير ما يلزم :
١ ـ  أجازت الجامعُة ٣ رسائل.

٢ ـ  قرأُت ١٢ كتاًبا التي اشتريتها.
٣ ـ  صمُت ٩ أياٍم التي أفطرُتها أثناء سفري.

٤ ـ  قطفُت ٧٩ وردًة.
٥ ـ  أنهيُت ٧ أشواٍط من السعي.

٦ ـ  قبلِت الجامعُة ٥٠ طالًبا الذيَن تقدموا إليها.
٧ ـ  قابلِت اللجنُة ٨٠ طالًبا.

٨ ـ  حفظُت ٢٥ آيًة من سورِة البقرة.

ـ ٣ ـ
ضع في المكان الخالي أعداًدا معّرفة :

١ ـ  طفُت بالبيِت ..................   .................... .
٢ ـ  قضيُت هذا العام ..................   .................... يوًما من إجازِة الربيِع في مكة.

٣ ـ  هاجَر الرسوُل ـ صلى الّله عليِه وسلَم ـ في العام ................   ................. من عمِره.
٤ ـ حفظُت  ........................  بيًتا األولى من بائيِة أبي تمام.

ـ ٤ ـ
أدخل ) أل ( التعريف على األعداد في الجمل التالية :

١ ـ  َقِدَم سبعُة طالٍب.
٢ ـ  صافحُت ثالثَة عشَر ضيًفا.

٣ ـ  غرسُت ثالثين فسيلًة.
٤ ـ  نجَح من المدرسِة أربعٌة وسبعون طالًبا.
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ـ ٥ ـ

اقرأ األعداد في الجمل التالية بكل طريقة ممكنة وبّين أفصح هاتين الطريقتين :

 ١ـ في اليوم ٢٧ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٦ للهجرِة بويَع خادُم الحرميِن الشريفيِن الملُك عبدالّله ـ ملًكا على 
       المملكِة العربيِة السعوديِة.

٢ ـ التحق بالمدرسة ١٢٥٦ طالًبا.
٣ ـ في المكتبِة ١٦٣٨٢ كتاًبا.

ـ ٦ ـ

حول األرقام فيما يأتي إلى حروف واكتبها بأفصح طريقة :

 ١ـ  تضمُّ المكتبُة ٦٤٢٠ )مجلًدا( و٩٥٢ )مخطوطًة(.
٢ ـ  في عام ١٤١٤هـ كان مجموُع الطالِب الذكوِر في المرحلِة الثانويِة ١٧٥١٤٧ )طالب(

       يدرسون في ٦٣٩٣ )فصل( في ٨٤٩ مدرسة.
٣ ـ في المملكِة ٤٢ إدارة تعليٍم للبنيِن تشرُف على ٨٦٧٧ مدرسٍة وذلك في عام ١٤١٤هـ.

ـ ٧ ـ

أعرِب الكلماِت الملونَة في القطعة التالية :

اثنا عشر طالًبا  نال  والتسعون طالًبا،  الخمسة  في مدرستِنا  الثانويِة  الشهادة  اختباِر  في  نجَح 
منهم تقديَر االمتياز، وحصل أربعة وثالثون طالًبا على تقديِر جيد جًدا، وأخذ أربعون طالًبا تقدير 

جيد، ونال تسعة الطالب الباقين تقدير مقبول.
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هـ  ــ  كنايات العدد : )كم( ال�صتفهامية )وكم( اخلربية

١ ـ  كم طالًبا نجَح ؟

٢ ـ  كم أًخا لَك ؟

٣ ـ  بكم رياالً ـ أو ـ ) رياٍل ( اشتريَت جهاَز الحاسِب ؟

٤ ـ  في كم شهًرا ـ أو ـ )شهٍر( تم بناُء هذه المدرسِة ؟

ًفا ـ أو ـ ) مؤلٍف ( طالعَت ؟ ٥ ـ  كتاَب كم مؤلِّ

٦ ـ  كم بطٍل ـ أو ـ ) أبطاٍل ( قهرَت !

٧ ـ  قال تعالى : ﴿                                                                                                          ﴾ البقرة : ٢٤٩.

الإيـ�صـــــــاح :

مر بك في الدروس السابقة العدد وتمييزه وإِعرابه. وأمامك اآلن ألفاظ تتطلب عدًدا أو تدل على 
كثرته، ويطلق عليها كنايات العدد، وهي )كم( االستفهامية و)كم( الخبرية، وباستعراض األمثلة السابقة 

نتعرف على هاتين الكنايتين.
في أمثلة المجموعة )أ( من )١ـ  ٥( جمل تتطلب عدًدا يكون جواًبا لـ )كم( االستفهامية فتجيب عن 

األمثلة السابقة بـ : نجح خمسون طالًبا، ولي ستة إِخوة، واشتريت الحاسب بألفي ريال... وهكذا.
ونلحظ أن تمييز )كم( االستفهامية جاء مفرًدا منصوًبا؛ لتضمنها االستفهام وحاجتها إلى الجواب 
، أو مضاف كما في المثال  وتراها في المثالين الثالث والرابع من المجموعة نفسها سبقت بحرف جرٍّ

الخامس وجاء التمييز بعدها منصوًبا وهو األكثر، أو مجروًرا بـ )من( مقدرة.

أ

ب

الأمـثــلـــة :
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وإذا تأّملت مثالي المجموعة )ب( تجد )كم( فيهما تفيد اإلخبار عن الكثرة، فهي إًذا ال تحتاج إلى 
جواب، فلذلك سميت بـ )كم( الخبرية. وتمييزها يأتي مفرًدا أو جمًعا مجروًرا باإلضافة، أو بحرف 

الجر )من( كما رأيت في األمثلة السابقة.

الــــقـــــاعـــــــــدة

١ ـ  كم نوعان : استفهاميٌة ويسأُل بها عِن العدِد وتحتاُج إلى جواٍب، وخبريٌة ويخبُر بها عن كثرِة العدِد 
        وال تحتاج إلى جواب.

مضاٌف. أو  جرٍّ  حرُف  يتقدمًها  لم  إِذا  وذلك  منصوٌب  مفرٌد  االستفهاميِة   ) كم   ( تمييُز  ـ   ٢
ه بـ )من( مقدرة.           فإِذا تقدَمَها حرُف جرٍّ أو مضاٌف جاَز نصُبه أو جرُّ

         أما تمييُز )كم( الخبرية فيكوُن مفرًدا، أو جمًعا مجروًرا باإِلضافة أو بـ )من(.

تــمـــريــنـــــــات

ـ ١ ـ

بيِّن نوع )كم( فيما يأتي واستخرج تمييزها :

١ ـ  قال تعالى : ﴿                                                          ﴾ الدخان.

٢ ـ  قال تعالى : ﴿                                                                            ﴾ المؤمنون.

الَفَتى يألُفه  األرض  في  منزٍل  كـم  ٣ـ  

بـهـا ـاٍض  َنـهَّ بـالـنـفِس  واثـٍق  كـم  ٤ـ 

مــنــزِل ألوِل  أبــًدا  وحــنـينُه 

ِعــصــاُم وهــو  فــيــِه  الــبــريَة  ســاَد 
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٨ ـ كم فقيًرا أحسنَت إليه.

٩ ـ كم طالًبا كافأِت المدرسُة.

١٠ ـ كم درجًة حصلَت عليها في امتحان الرياضيات.
ـ ٢ ـ
ضع تمييًزا لـ )كم( مضبوًطا بالشكل مع التعليل :

١ ـ كم .................. تقرُأ في اليوم ؟
٢ ـ هذا رجٌل كريٌم فكم .................. قام بها !

٣ ـ كم .............. في السنة ؟
٤ ـ أنت تعرُف مدرَستَك فكم ............... فيها ؟

٥ ـ ما أعظَم خالَد ْبَن الوليِد فكم ................... خاَض غماَرها !
٦ ـ كم .................... قد َعِمَيْت بصيرُته !

ـ ٣ ـ
ضع )كم( في األماكن الخالية وبيِّن نوعها، ثم ضع في نهاية الجمل ما يشير إلى ذلك من عالمات الترقيم 

:
١ ـ هذِه حكومُتنَا تعيُد بناَء حضارتِنَا فـ ............ من صعاٍب ُذللت و ............ من معالَم رفعت.

٢ ـ ....................... سنًّا في فِمَك.
٣ ـ ....................... لإلسالِم من أياٍد بيضاء على حضارِة اإلنساِن اليوم.

أمــواُلـُه بـالـّلـِه  كـافـٍر  كــم  ٥ـ 

ِدرهــٌم لــه  لـيـَس  ومــؤمـٍن    

بشاشًة ُيريك  حقًدا  ُمْضِمٍر  وكم  ٦ـ 

لـلـنـاظـريـَن فيـك  نـزهـٍة  فـكـم  ٧ـ 

كـفـِره عـلــى  أضـعـاًفــا  تـزداُد 

فــقــره عـلــى  إيــمــاًنـا  يــزداُد 
بارُد)١( اللمِس  في  وهو  ناٌر  نِد  الزَّ وفي 

لـألنــفــِس فــيـَك  راحــٍة  وكـــم 

ند : العود الذي ُيقدح به النار. )١( الزَّ



٧6

٤ ـ ....................... جامعًة في المملكة العربيِة السعوديِة.
٥ ـ ..................... كياًل بين الرياِض ومكَة المكرمِة.

٦ ـ ..................... عدوٍّ في ثياِب صديٍق.

ـ ٤ ـ
كم خطوة  ـ  كم شهيد

َضْع كالًّ مما سبق في جملتين ُمِفيَدَتين، بحيث تكون )كم( فيهما خبريًة مرًة، واستفهاميًة مرًة أخرى.

ـ ٥ ـ

ـ قال الشاعر :
ـُروا        فـي َذَرا ُمـْلـٍك َتـَعـالـى َفـَبـَسـْق)١(    كـم أنـاٍس فـي نـعـيـٍم ُعـمِّ

  َسـَكـَت الـدهـُر زمـاًنـا َعـنْـُهـُم        ثـمَّ أْبـكـاُهـْم دًمــا حـيَن َنـَطـْق
ـ وقال اآلخر :

كما َعَلْت بِرسوِل اللِه عدناُن)٢( كم ِمْن أٍب قد َعاَل بابٍن ُذَرا شرفٍ  
ل، ثم اشرحها. أ ـ اقرأ األبيات قراءة تأمُّ

ب ـ بيِّن نوع )كم( في المثالين، ثم اذكِر الفرَق بين تمييِز كل منهما.

ـ ٦ ـ
ل )كم( الخبرية إلى استفهامية، واالستفهامية إلى خبرية، وغيِّر ما يلزم : حوِّ

 ١ـ  كم كتاًبا في المكتبة ؟
٢ ـ  كم امرأًة دفعْت زوجها إلى المجِد ؟

٣ ـ  كم ظاهٍر دلَّ على باطٍن !
٤ ـ  كم بيٍت رائٍع قرأته !

)١( َذَرا : كل ما استذريَت به؛ ليحميك ويسترك. بسق : ارتفع.
)٢( ُذَرا : جمع ِذُروة بكسر الذال وضمها وهي أعلى الشيء.
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ال�صــــــم الذي لين�صرف

اأ  ــ  ما مينع �صرفه لعّلة واحدة

أ  ـ

ب  

جـ  ـ

الإيـ�صـــــــاح :

ن، وتكون  سبق أن عرفت في المرحلة المتوسطة أن الممنوع من الصرف هو اسم معرب ال ينوَّ
عالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة.

تأمل األسماء الملونة السابقة تجدها أسماء غير منونة وذلك لسبب واحد وهو إما ألنها مختومة 
بألف التأنيث)١( المقصورة : مثل )بشرى وسلمى( كما في المجموعة )أ(، وإما ألنها مختومة بألف 
التأنيث الممدودة : مثل )بيضاء وصحراء وجرداء وشعراء( كما في المجموعة )ب(، وإما ألنها 
جاءت على صيغة )مفاعل( أو )مفاعيل( كما في المجموعة )جـ(، ويطلق على هذه الصيغة صيغة 
منتهى الجموع وهي : كل جمع تكسير بعد ألف جمعه حرفان متحركان : مثل )مساكن( أو بعد 

ألف جمعه ثالثة أحرف أوسطها ياء ساكنة : مثل ) محاريب وتماثيل (.
)١( ألف التأنيث قسمان مقصورة وممدودة فالمقصورة : ألف زائدة تلحق آخر األسماء المعربة، فليس منها مثل هدى ونهى ... إلخ؛ ألن األلف فيهما أصلية. 

ولهذه األلف أوزان مشهورة عند العرب منها )فعلى( ساكن العين ثالثية الحركة للفاء. والممدودة : هي كل همزة زائدة بعد ألف سبقها أكثر من حرفين.

١ ـ قال تعالى : ﴿                                                               
                                                                 ﴾ آل عمران.

. ٢ ـ زهيُر ْبُن أبي ُسْلَمى شاعٌر جاهليٌّ
٣ ـ قال تعالى : ﴿                                                                      ﴾ األعراف.

٤ ـ يعيش البدويُّ في صحراَء جرداَء.
٥ ـ نبغ في هذا العصر شعراُء كثيروَن.

٦ ـ قال تعالى : ﴿                                                                                                      ﴾ الصف : ١٢.
٧ ـ قال تعالى : ﴿                                                                                                   ﴾ سبأ : ١٣.

الأمـثــلـــة :
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ومن األمثلة السابقة يتضح أنه متى ُختم االسم بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة أو كان 
على وزن إحدى صيغ منتهى الجموع امتنع صرفه وُجرَّ بالفتحة نيابة عن الكسرة.

الــــقـــــاعـــــــــدة

      يمنُع االسُم من الصرِف لعلٍة واحدٍة في األحواِل الثالثِة اآلتية :
١ ـ  إذا كان مختوًما بألِف التأنيِث المقصورِة.
٢ ـ  إذا كان مختوًما بألِف التأنيِث الممدودِة.

بعدها  زائدة  ألف  ثالثه  تكسير  جمع  كل  وهي  الجموع،  منتهى  صيغة  على  كان  إذا  ٣ـ 
     حرفان أو ثالثة أوسطها ياء ساكنة.

تــمـــريــنـــــــات

ـ ١ ـ
استخرج مما يأتي األسماء الممنوعة من الصرف وبيِّن سبب منعها :

١ ـ  قال تعالى : ﴿                                                                                                                                ﴾ يوسف.
٢ ـ  قال تعالى : ﴿                                                                                                 

                                                                                             ﴾ الكهف.
٣ ـ  قال عمرو بن العاص : مصُر ترَبٌة غبراُء وشجرٌة خضراُء.

٤ ـ  من أمثال العرب : فالٌن أبصُر ِمن زرقاِء اليمامة.
٥ ـ  قال تعالى : ﴿                                                                   ﴾ النبأ.

٦ ـ  قال تعالى : ﴿                                                                                                      ﴾ هود.
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اء : بيضاء.   فرعاء : طويلة الفرع، أي : الشعر.    مصقول عوارضها : نقية األسنان. )١( غرَّ

تمشي الهوينا : على ِرْسِلها.   الوجي : الدابة تشتكي حافرها.   الوحل : الواقع في الوحل.

ـ ٢ ـ
ضع كل اسم من األسماء اآلتية في ثالث جمل بحيث يكون كل منها منصوًبا وبّين لم منع من الصرف :

                                           مصابيح     ـ   نبالء     ـ     مجالس     ـ     جرحى  .
ـ ٣ ـ

استخرج من األسماء الملونة األسماء المصروفة والممنوعة من الصرف موضًحا علة المنع مما يأتي :
قال تعالى :

١ ـ ﴿                                                                 ﴾ الصف : ١٣.
٢ ـ ﴿                                                                                                                                   ﴾ البقرة.

٣ ـ ﴿                                                                                                       ﴾ الصافات.
٤ ـ ﴿                                                                                                       ﴾ الفتح : ٢٩.

٥ ـ ﴿                                                                                                                       
                                                                      ﴾ الحج : ٤٠.

٦ ـ قال صلى الله عليه وسلم : »إنما بعثُت ألُتمَم مكارم األخالق«.
٧ ـ قال صلى الله عليه وسلم : »طوبى لمْن شغَلُه عيُبُه عن عيوب الناِس«.

٨ ـ قال األعشى :
تمشي  الُهَوْينَا  كما  يمِشي  الَوجي  الَوِحُل)١( اء ُ َفْرَعـاُء  َمـْصـُقوٌل  عـواِرُضـَهـا        غـَرَّ

٩ ـ قال قيس بن الملوح :
      باللـه  يـاَظـَبَـَياِت  الـقـاِع  ُقـلـَن  َلـنَـا           َليـاَلَي  ِمنـُكـنَّ   أْم   لـيـلـى   ِمـَن   البـشـر

ـ ٤ ـ
هاِت االسَم المؤنَث من كلٍّ من الكلمات اآلتية، وبين سبب منعه من الصرف :

                                أحسن      ،       أزرق       ،       أشقر       ،       أفضل
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ـ ٥ ـ
مثل لما يأتي في جمل مفيدة :

١ ـ اسٍم مختوٍم بألِف التأنيِث الممدودِة يكوُن مفعواًل به.
.) ٢ ـ اسٍم مختوٍم بألِف التأنيِث المقصورِة يكوُن اسًما لـ )إنَّ

٣ ـ جمِع تكسيٍر بعد ألِف جمعِه حرفان متحركان يكوُن مبتدًأ.
. ٤ ـ جمِع تكسيٍر بعد ألف جمعِه ثالثُة أحرٍف أوسطَها ساكٌن يكوُن مجروًرا بحرف جرٍّ

ـ ٦ ـ
شارك في اإلعراب :

١ ـ سْرُت في صحراَء متراميِة األطراِف.
٢ ـ استمعت إلى أحاديث مفيدة.

إعــرابـــهـــــــا الـكلمـة
سار : فعل ماض مبني على .........  ، والتاء : ضمير متصل مبني على ............  

في محل ............  .............  .
حرف جر.

الكسرة ألنه  نيابة عن  الفتحة  )............( وعالمة جره  بـ    ............... اسم 
ممنوع ...............   ...............  .

...............  وعالمة .........................................  وهي مضاف.
.  ............................................................

فعل ........  مبني على ......  التصاله بالتاء المتحركة، والتاء : ضمير متصل مبني 
على ...............  في محل ...............  ...............  .

.  ..............................
اسم .........  بـ ).......(، وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه ...........  

.
.  ....................................................

١ ـ   ِسْرُت

في
صحراَء

متراميِة
األطراِف

٢ ـ استمْعُت

إلى
أحاديَث

مفيدٍة



٨1

ب   ـــ   ما يـمــنـــــع �صـــرفــه لـعـلـتـني

)١( )أخر( هنا جمع )أخرى( مؤنث )آخر( بفتح الخاء بمعنى : مغاير.

أ  ـ

ب  

الأمـثــلـــة :

١ ـ  قاَل رسوُل الّله ـ صلَّى اللُه عليه وسلَم : »َكُمَل من الرجاِل كثيٌر ولم َيكُمْل من النساِء
     إال آسيُة امرأُة فرعوَن ومريُم بنُت عمراَن . وإن فضَل عائشَة على النساِء كفضِل الثريِد 

     على سائِر الطعاِم«.
٢ ـ  معاويُة ْبُن أبي سفياَن من أشهِر الخلفاِء دهاًء وحزًما.

َة. َة ثم مكَّ ٣ ـ  سافرنا إلى جدَّ
٤ ـ  أقامْت دْعُد في الرياِض مدًة. أو أقامْت َدْعٌد.

٥ ـ  قال تعالى : ﴿                                                                                                  ﴾ النساء : ١٦٣.
٦ ـ  قال تعالى : ﴿                                                                                   

                                                                              ﴾ هود : ٨٩.
٧ ـ  ُكتبِت المصاحُف في عهد عثماَن ْبن عفاَن.

٨ ـ  زرُت حضرموَت.
٩ ـ  ينبُع مدينٌة جميلٌة على ساحِل البحِر األحمِر.

١٠ـ  ُفتحْت مصُر في عهِد عمَر ْبِن الخطاب.
١١ ـ  قال تعالى : ﴿                                                                        ﴾ طه : ٨٦.

١٢ ـ  ال فرَق بين أسوَد وأبيَض إال بالتْقَوى.
١٣ ـ  قال تعالى : ﴿                                                                                                           ﴾)١(

                                                                                                                                        البقرة : ١٨٤.



٨٢

تأمل األسماء الملونة في المجموعة )أ( تجدها أعالًما غير منونة، والعلمية إحدى علتين تمنعان 
االسم من الصرف، وتحتاج إلى علة أخرى ليمنع االسم من الصرف. وإليك تفصيل هاتين العلتين :

ـ العلمية والتأنيث، وذلك نحو : آسية وعائشة ومعاوية وجّدة ومّكة، في األمثلة الثالثة األولى فجميع 
هذه األسماء منعت من الصرف )التنوين( ألنهاء أعالم ختمت بتاء التأنيث. أما العلم المؤنث بال 
عالمة مثل : سعاد وزينب وكوثر ومريم وَسَمر ونهى وأسماء، فإنه يمنع من الصرف كذلك، إال 
إذا كان مكوًنا من ثالثة أحرف أوسطها ساكن كما في كلمة : دْعد ، في المثال الرابع فإنه يجوز 

تنوينه.
هذه  الخامس.  المثال  في   ، ويعقوب  وإسحاق  وإسماعيل  إبراهيم   : نحو  والعجمة،  العلمية  ـ 
أما نوح وهود في  تزيد على ثالثة أحرف.  التنوين؛ ألن حروفها  األعالم األعجمية منعت من 

المثال السادس فعلمان أعجميان مكونان من ثالثة حروف فُصرفا لهذا السبب.
ـ العلمية وزيادة األلف والنون، نحو : عثمان  و عفان ، في المثال السابع.

ـ العلمية والتركيب المزجي، نحو : حضرموت ، في المثال الثامن. ومعنى التركيب المزجي هو أن 
يمتزج اسمان فيصيران اسًما واحًدا ويقع اإلعراب على آخر االسمين الممتزجين.

ـ العلمية ووزن الفعل نحو : ينبع ، في المثال التاسع.
ـ العلمية ووزن )ُفَعل( وذلك نحو : ُعَمر، في المثال العاشر.

ثم تأمل األسماء الملونة في المجموعة )ب( تجدها صفات غير منونة، والوصفية ـ أيًضا إحدى علتين تمنعان 
االسم من الصرف، ولكنها تحتاج إلى علة أخرى ليمنع االسم من الصرف. وإليك تفصيل هاتين العلتين :

ـ الصفة ووزن )َفْعالن( وذلك نحو : َغْضبان ، في المثال الحادي عشر.
ـ الصفة ووزن )َأْفَعل( وذلك نحو : َأْسَود وأْبَيض، في المثال الثاني عشر.

ـ الصفة ووزن )ُفَعل( وذلك نحو : ُأَخر، في المثال الثالث عشر.

الإيـ�صـــــــاح :



٨٣

الــــقـــــاعـــــــــدة

       االسم الممنوع من الصرف )التنوين( لعلتين نوعان : العلم والصفة. 
١ ـ فيمنُع العلُم من الصرِف في المواضِع التالية :

مؤنًثا خالًيا من عالمة  كان  أو  لمؤنٍث،  أو  العلُم  كان  لمذكٍر  التأنيث  بتاء  علًما مختوًما  كان  إذا  ـ  أ 
التأنيث؛ بشرط أال يكون ثالثيًّا ساكَن الوسِط، فإنه يجوز صرُفه ومنُعه من الصرِف.

ا أعجميًّا زائًدا على ثالثة أحرف. ب ـ إذا كان علًمَ
جـ ـ إذا كان علًما مختوًما بألف ونون زائدتين.

د ـ إذا كان علًما مركًبا تركيًبا مزجيًّا.
هـ ـ إذا كان علًما على وزن الفعل.
و ـ إذا كان علًما على وزن )ُفَعل(.

٢ ـ وتمنع الصفُة من الصرِف في المواضع التالية :
أ ـ إذا كانت الصفة على وزن )َفْعالن(.

ب ـ إذا كانت الصفة على وزن )َأْفَعل(.
جـ ـ إذا كانت الصفة على وزن )ُفَعل(.

تــمـــريــنـــــــات

ـ ١ ـ

استخرج مما يأتي األسماء الممنوعة من الصرف وبيِّن سبب منعها :

 ١ـ قال تعالى : ﴿                                                                               ﴾ البروج.

٢ ـ قال تعالى : ﴿                                                                          ﴾ الصافات.



٨٤

٣ ـ قال تعالى : ﴿                                                                                                 ﴾ المؤمنون.

٤ ـ قال تعالى : ﴿                                                                                                                 ﴾ البقرة : ١٨٥.

٥ ـ قال تعالى : ﴿                                                              ﴾ األنبياء : ٨١.

 ٦ـ أوالُد النبيِّ عليه السالُم سبعٌة وهم : القاسُم وإبراهيُم وعبُد الّلِه وفاطمُة وزينُب ورقيُة وأمُّ كلثوٍم.
٧ ـ ُربَّ شبعاَن من النعِم، َغْرَثاَن من الكرِم)١(.

٨ـ  كان أوُل مْن آمن بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص من النساِء زوَجه خديَجة، ومن الصبيان عليَّ ْبَن أبي طالٍب، ومن الرجاِل  
أبا بكر ْبَن أبي ُقحافة، ومن الموالي زيَد ْبَن حارثَة رضي الله عنهم، ثم دخل الناُس بعدئٍذ في دين 

الله أفواًجا.
ُه عليِه وسلَم. ٩ ـ حّساُن ْبُن ثابٍت األنصاريُّ كان شاعَر رسوِل الّلِه ـ صلَّى اللَّ

 ١٠ـ قال تعالى : ﴿                                                                                               ﴾ يوسف.

بأصعَب  َمْن  أْن  أجمَع  الِجدَّ  والفهـمـا ١١ ـ  وما  الجمُع  بيَن  الماِء  والناِر  في  يدي  

فكيف  إذا  مـا  ازددَت  منهـا  غًدا  ُبْعـدا ١٢ ـ  أتـبـكـي عـلـى بـغـداَد وهـي قـريـبـٌة  

ـ ٢ ـ

اذكر علة منع األسماء التالية من الصرف، ثم ضع كالًّ منها في جملٍة مفيدة :

ر      ـ      عدن      ـ      طبائع      ـ      ُقزح      ـ      عبلة    ـ      بورسعيد          آَخر      ـ      يقظان      ـ      َشمَّ
َتِعز       ـ       ُأَخر       ـ    ُأْخَرى    ـ    سامراء       ـ    أزرق      ـ    أصدقاء      ـ    سلمان    ـ    حمزة.

)١( الغرثان : الجائع، وهي هنا بمعنى : الخالي من الكرم.



٨٥

ـ ٣ ـ

أ ـ اقرأ األبيات قراءة تأمل، ثم حدد الغرض الشعري لكل بيت.

ب ـ استخرج من األبيات السابقة ما يأتي :

١ ـ أربعَة أسماء ممنوعٍة من الصرِف وبّين سبَب منعها.
٢ ـ مناديين، وبين نوعيهما، وعالمة إعرابها.

٣ ـ فعاًل مضارًعا مجزوًما بحذف النون.
٤ ـ حرفين من حروف الجر وبين معنييهما.

٥ ـ حاالً مفردة.
٦ ـ اسم فعل أمر، وبين نوعه، ومعناه.

جـ ـ أعرب ما خّط باألزرق.

ســالٌم بـعـلـبـك  آثــاَر  إيــِه  ١ـ 

ُأنوفِِهم َحْتَف  األُْسُد  ماَت  بيروت  ٢ـ 

باعَدت ونفُسك  رّيا  إلى  حننَت  ٣ـ 

طائـًعا األمـر  تأتـي  أن  َحَسن  فما     

خليفًة دمشَق  في  عمي  ابن  هذا  ٤ـ 

المزاِر)١( وُبـعـِد  الـنـوى  طـوِل  بـعـَد 

َيحـمـوِك ولـم  سـيـًفـا  يشـهـروا  لم 

مـَعـا وَشـعـبـاُكمـا  رّيا  مْن  مزارَك 
أسـمـَعـا)٢( الصـبـابـِة  داعـي  أْن  وتجزَع 
َقـطِيـنا)٣( إلـيَّ  سـاقـكـُم  شئـُت  لـو 

)١( النوى : الفراق.
)٢( الصبابة : حرارة الشوق.

)٣( قطينا : عبيًدا كاألغنام.
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إعــرابـــهـــــــا الـكلمـة
أقام : فعل ماٍض مبني على ...........  التصاله ..........  رفع متحرك، والتاء : 
ضمير متصل مبني على الضم في محلِّ ............  ...........  ...............  

.
في .......  ........  ، بعلبك ........  .........  بـ )في( ...........  ............  

الفتحة نيابة عن الكسرة؛ ألنه ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب المزجي.
فعل ...............  ...............  ...............  ...............  .

فاعل ...........  ، وعالمة رفعه ............  ؛ ألنه من ............  ...............  
وهو مضاف.

...........  ............  مجرور، وعالمة ..............  الفتحة نيابة عن الكسرة 
ألنه ممنوع من الصرف للـ ...............  و ...............  .

...............  ، وعالمة ...............  .
في : حرف ...............  ، خالفة : اسم ...............  بـ )..........( وعالمة 

.........................  وهو ...................  .
مضاف ...........  ...........  ، وعالمة ............  ...........  الفتحة نيابة عن 

الكسرة ألنه ممنوع من الصرف للـ ...............  و ...............  .
ضمير منفصل مبني ...........  ...........  في محل ............  .............  

.
...........  ............  وعالمة ............  ...............  على ............  .

من ............  ، نصيب : اسم ............  بـ )........( ، وعالمة ............ 
.  .........................

١ ـ أقْمُت

في بعلبَك
  

٢ ـ فتَح
          أبو

    عبيدَة

   دمشَق
في خالفِة

عمَر

٣ ـ هو
    أشعُر

من نصيٍب

ـ ٤ ـ
شارك في اإلعراب :

١ ـ أقمت في بعلبك .     ٢  ـ فتح أبو عبيدَة دمشَق في خالفِة عمَر .          ٣ ـ هو أشعُر من ُنَصيب .



٨٧

جـ  ــ  اإعراب املمنوع من ال�صرف

ـ قال تعالى :

١ ـ  ﴿                                                                     ﴾ األعراف.

٢ ـ  ﴿                                                        ﴾ النحل : ١٢٠.

٣ ـ  ﴿                                                                      ﴾ النساء : ٨٦.

٤ ـ  ﴿                                                                                          
                    ﴾ المجادلة : ١١.

٥ ـ  ﴿                                                               ﴾ التين.

أ  ـ

ب  

الإيـ�صـــــــاح :

تأمل األسماء الملونة باألخضر في المجموعة )أ( تجدها أسماًء ممنوعًة من الصرف )التنوين(، 
فكلمة )بيضاُء( في المثال األول خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة دون تنوين؛ ألنه مختوم بألف 
التأنيث الممدودة. وكلمة )إبراهيَم( في المثال الثاني اسم )إن( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة 
مجرورة  الثالث  المثال  في  )أحسَن(  وكلمة  والعجمة.  للعلمية  الصرف  من  ممنوع  ألنه  تنوين؛  دون 

وعالمة جرها الفتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة؛ ألنها ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن )أفعل(.
ثم انظر إلى مثالي المجموعة )ب( تجد كلمة )المجالس( الممنوعة من الصرف لوزن )مفاعل( 
مجرورة بـ )في(، ولكن عالمة جرها الكسرة لدخول )أل( عليها، وكذلك كلمة )أحسِن( ممنوعة من 
الصرف وجاءت مجرورة بـ )في( أيضًا، ولكن عالمة جرها الكسرة؛ إلضافتها إلى كلمة )تقويم(. ومن 
هنا نستنتج أن الممنوع من الصرف )التنوين( عالمة رفعه الضمة، وعالمة نصبه الفتحة، وعالمة جره 

ف بـ )أل( فإن عالمة جره عندئٍذ تكون الكسرة. الفتحة أيًضا نيابة عن الكسرة؛ ما لم يضف أو يعرَّ

الأمـثــلـــة :



٨٨

الــــقـــــاعـــــــــدة

       إعراُب الممنوع من الصرف :
أ ـ  ُيرفُع الممنوُع من الصرف )التنوين( وعالمُة رفعِه الضمُة، وُينصُب وعالمُة نصبه الفتحة،

     وُيجرُّ وعالمُة جره الفتحُة نيابًة عن الكسرة.
ب ـ إذا ُأضيَف الممنوُع من الصرف، أو كان ُمَحلًّى بـ )أل( فإن عالمَة جره الكسرُة.

تــمـــريــنـــــــات

ـ ١ ـ

أصبحْت  جرداء  صحراء  كانْت  أْن  فبعد  زراعيًة،  نهضًة  السعوديُة  العربيُة  المملكُة  شهدِت 
بفضِل اللِه جنًة خضراَء ، َتزينُها مزارُع متراميُة األطراِف في تبوَك وتيماَء وحائَل في الشماِل ، وبيشَة 
وجازاَن في الجنوِب الغربي، فنجراَن ووادي الدواسِر وليلى واألفالج في الجنوِب، والقصيِم والخرِج 

في الوسِط. وأنِشَئْت صوامع لحفِظ الجبوِب، ومصانُع لتعليِب اْلَخْضراَواِت وتعبَِئة التموِر.

أ ـ استخرج األسماء الممنوعة من الصرف من القطعة السابقة واذكر علة منعها.

ب ـ أعرب الكلمات الملونة.

خضراء.  جـ ـ جرداء.                      صوامع.  

ضع ُكلَّ كلمة مما سبق في جملة مفيدٍة في مواضع الجر بحيث تكون مرة محالة بـ ) أل ( وأخرى 
بدون ) أل (، مبينًا الفرق بين عالمتي اإلعراب.



٨٩

ـ ٢ ـ

١ ـ مثوى الكافرين سقر.
٢ ـ أكرمت المدرسة هند.

٣ ـ جاء علي من عدن.
٤ ـ سافرت إلى مصر.

اضبِط الكلماِت الملونَة في األمثلة السابقة بكل وجه ممكن مبينًا سبب الضبط.

ـ ٣ ـ

             قمر       ـ        هبة         ـ         غزال         ـ        أمل          ـ        سمر
ضع كل كلمة مما سبق في جملتين بحيث تكوُن مرة ممنوعًة من الصرف وأخرى مصروفة.

ـ ٤ ـ

        ال تجوز األضحية بعوراء وال هتماء وال عرجاء وال عجفاء)١(.
أ ـ اضبط العبارة السابقة بالشكل.

ب ـ أدخل )أل( التعريف على الكلمات الملونة ، ثم اضبطها بالشكل وغير ما يلزم مع التعليل.

ـ ٥ ـ

أعرب كلمة )أفضل( في الجملتين اآلتيتين :

ِه بأفضل صورة.  ١ـ إذا عملَت عماًل فأدِّ
٢ ـ ما العجلُة بأفضل من التأني في عالج المشكالت.

)١( الهتماء : هي التي سقطت أسنانها، والعجفاء : هي الهزيلة.
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ـ ٦ ـ

ضع كلَّ اسم مما يأتي في جملتين، بحيث يكون في األولى مجروًرا وعالمة جره الفتحة، وفي الثانية 
عالمة جره الكسرة :

                       مصابيح      ،      أصدقاء      ،       أحمر      ،      مالعب.

ـ ٧ ـ

اضبِِط الكلماِت المكتوبة باألزرق في العبارات التالية :

نِت الحديقُة بنوافير جميلة .  ١ـ  ُحسِّ
٢ ـ  أصبحِت الطائراُت تقطُع المسافة الطويلة في دقائق معدودة .

٣ ـ  استمتعُت بالمناظر الجميلة في مصايف بالدنا .
ُن الجنوُب الشرقيُّ من بالِدنا من صحراء شاسعة . ٤ ـ  يتكوَّ

٥ ـ  تمتلُئ األسواُق بمنتجات مصانع بلدنا الحديثة .

ـ ٨ ـ

شارك في إعراب ما ُكتب باألزرق فيما يلي :

بـالـذكـريـات  بـل  الحـيـاُة  مـسـاٍع 1 ـ  أبـنــاء يـعـرب ال حـيــاة  ألمــــة  
ا السماء كعنقود عنب. ٢ ـ  نظرت إلى ُثَريَّ
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إعــرابـــهـــــــا الـكلمـة
منادى بأداة نداء محذوفة منصوب و ......  ......  ......  الظاهرة على .......  وهو مضاف.
.......  مجرور، وعالمة جره .......  ؛ ألنه .......  من ........  و ........  الفعل.

نافية ...............  .
...............  ال النافية ...............  مبني على الفتح في محل ...............  .

  ........................................................... : أمة  جر.  حرف   : الالم 
.

الباء : حرف جر. الذكريات : اسم مجرور بالباء وعالمة ..............................  
والجار والمجرور في محل .....................  .

نظر : فعل .........  ........  على ...........  التصاله بضمير متحرك. والتاء : ضمير 
الضم في محل ..................................................   مبني على  متصل 

.
إلى : حرف جر.  ثرّيا : اسم مجرور بـ )إلى( وعالمة جره : ...............  المقدرة 

على األلف المقصورة ...............  من ظهورها ...............   وهو مضاف.
مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

١ ـ أبناء
يعرب

ال
حياة
ألمة

بالذكريات

٢ ـ نظرت

إلى ثريا

السماء

ـ ٩ ـ

أعرب ما ُخطَّ باألزرق فيما يأتي :

ِق)١( ـآم    َوَهـا    أنـا          إلـى   الَكْرِخ   من   بغـداَد   َجمُّ   الَتَشوُّ  ١ـ  بـبـغداد    أشتـاُق    الشَّ

٢ ـ  يا   ُأم   عثمان   إن   الحبَّ   عن   َعَرضٍ          ُيصـبِـي  الحليَم   وُيبكي   العيَن   أحيـانـا

٣ ـ  أشبهَت     من    عمر    الفاروق     سيرته          قـاد   الـبـريـة     واْئـَتـّمـت     بـه   األمـم

)١( الكرخ : اسم موضع في بغداد. جم : كثير.
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الـت�صــغيـــر

اأغرا�س الت�صغري واأوزانه والتغيريات التي تطراأ على ال�صم امل�صغر

ُذَؤْيب ذئب   ُبَلْيد    أ    ـ  بلد  
ُمنَْيِزل منزل   ُأَحْيِمد   ب  ـ  أحمد  
ُعنَْيِدل عندليب  ُسَفْيِرج  جـ  ـ  سفرجل 

ُعَصْيِفير           ِقنِْديل               ُقنَْيِديل عصفور  ُمَصْيبِيح    د    ـ  مصباح  
ُأَفْيراس أْفَراس   ُأَحْيَمال  هـ  ـ  أحمال  

و  ـ  شجرة              ُشَجْيَرة              حمراء              ُحَمْيراء               ُحْبَلى                ُحَبْيَلى
ُحَمْيَدان حمدان  ُعَثْيمان     ز ـ  عثمان  
ُقَرْيِفصاء قرفصاء  ُمَدْيِرسة   ح  ـ  مدرسة  

ط  ـ  شاعران              ُشَوْيِعران           كاتبون             ُكَوْيتُِبون              كاتبات             ُكَوْيتِبات
سمهري  ُسَمْيِهري ُعَبْيِقري   ي  ـ  عبقري  

ُصَوْيِلجان صولجان  ُزَعْيِفران   ك  ـ  زعفران  
ُدَوْيَرة دار   ُهنَْيَدة    ل  ـ  هند  

الإيـ�صـــــــاح :

األغراض  أحد  إفادة  يريد  المتكلم حينما  إليه  إليه  يلجأ  اللغوي  التعبير  التصغير صورة من صور 
اآلتية، دون إطالة بالوصف الصريح، وذلك ألن التصغير وصف في المعنى، فكلمة )ُنَهْير( تغني عن ) 

نهر صغير (.
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القرآن  في  ومنه  عموًما.  العرب  وكالم  الشريف  والحديث  الكريم  القرآن  في  التصغير  جاء  وقد 
الكريم : ﴿                                                             ﴾)١( ومنه في الحديث الشريف : ) ُكنَْيف ملئ علًما ( 
في وصف أحد الصحابة ـ رضي الله عنهم، والِكنْف مكبًرا : وعاء يكون فيه أداة الراعي. ومنه في لغة 
َبْثنَة، والَبْثنَُة : األرض السهلة اللينة  العرب )ُبَثْينة( صاحبة جميل الشاعر المعروف. وبثينة : تصغير 
الطيبة اإلنبات. وقد أفاد التصغير في تلك األمثلة : التمليح ومن أغراض التصغير : التحقير، والتعظيم، 
م ، وتقليل الحجم أو العدد ، والداللة على قرب الزمان أو المكان ، وهي أغراض  والتحبُّب أو الترحُّ

تفهم من سياق الكالم.
وُفَعْيِعل،  ُفَعْيل،   : هي  أوزان  ثالثة  عن  تخرج  ال  التصغير٭  أوزان  أن  تجد  السابقة  األمثلة  تأمل 

َوُفَعْيِعيل.
فانظر مثاًل إلى أمثلة المجموعة ) أ ( تجد األسماء فيها ثالثية، وهي : )بلد( )وذئب( تراها عند التصغير 

قد ضم أولها وفتح ثانيها، ثم زيدت عليها ياء ساكنة )ُبَلْيد وُذَؤْيب( وهذا هو الوزن األول )ُفَعْيل(.
أما أمثلة المجموعة )ب( فإنك إذا تأملتها، تجدها مكونة من أربعة أحرف فقط، وهي : )َمنْزل(، 
و)أْحَمد(، وقد ُفِعل بها عند التصغير ما ُفِعل بالثالثي تماًما، بزيادة شيء واحد فقط، وهو كسر ما بعد 
الياء الساكنة. وهذا هو وزن : )ُفَعْيِعل( في التصغير. وانظر إلى أمثلة المجموعة )جـ(، تجدها زائدة على 
 : بأربعة أحرف فقط، وُحذف ما زاد عليها، وهي  التصغير، قد اكتفي فيها  أربعة أحرف، وتجدها عند 

)َسَفْرَجل()٢(، )وَعنَْدليب()٣( إذ صارت عند التصغير : ُسَفْيِرج، وُعنَْيِدل، ووزنها )ُفَعْيِعل(.
أربعة أحرف كذلك  زائدة على  أنها  أي  نة من خمسة أحرف،  )د( فهي مكوَّ المجموعة  أمثلة  أما 
غير أنه لم يحذف منها شيء ـ كما ترى ـ وإذا تأملتها وجدت قبل آخرها حرف مّد، وهي : )مصباح(، 
و)عصفور(، و)قنديل(، وانظر إليها بعد التصغير تجد حرف المّد فيها بقي على حاله، إن كان ياء، مثل 
)ُقنَْيِديل( كما تجده قد ُقلب ياًء إن كان ألفًا أو واًوا، مثل : ُمَصْيبِيح وُعَصْيِفير. وهذا هو وزن : )ُفَعْيِعيل( 

في التصغير.
أما جمع القلة على وزن )َأْفَعال( فيعامل معاملة الثالثي فال يحذف منه شيء، وال يكسر ما بعد ياء 

التصغير مثل : )أحمال( و)أفراس( في )هـ( فقد صغرت )ُأَحْيمال( و)ُأَفْيَراس(.
)١( سورة الصافات آية ١٠٢.

)٢( السفرجل : شجر مثمر معروف من أشجار الفاكهة من الفصيلة الوردية.
)٣( العندليب : طائر صغير الجسم، سريع الحركة، كثير األلحان، يسكن البساتين، ويظهر في أيام الربيع.

٭ الوزن التصغيري خالف الوزن الصرفي.
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يكسر  أن  المفروض  وكان  أحرف،  ثالثة  على  زائدة  تجدها  )ز(  )و(  المجموعات  أمثلة  وتأمل 
لت أمثلة هاتين  فيها ما بعد ياء التصغير، كما سبق أن عرفنا في أمثلة المجموعة )ب( غير أنك إذا تأمَّ
التأنيث الثالث )التاء، واأللف المقصورة،  المجموعتين، تجدها إما ثالثية مختومة بإحدى عالمات 
واأللف الممدودة( كما في أمثلة المجموعة )و( مثل : )َشجرة( )وُحبلى( )وحمراء(، وإّما ثالثية في 
: )عثمان( و)حمدان( وكل هذه األمور  المجموعة )ز( مثل  أمثلة  آخرها ألف ونون زائدتان كما في 

تجعل االسم يعامل عند العرب معاملة الثالثي، فال ُيْكَسر ما بعد ياء التصغير فيه بل يبقى على حاله.
وقد عرفت من قبل أن االسم إذا زاد على أربعة أحرف، فإنه يكتفى فيه عند التصغير، بأربعة أحرف 
فقط ويحذف ما عداها، غير أن هناك كلمات تزيد على أربعة أحرف، ومع ذلك نجد العرب يعاملونها 
معاملة الرباعي، فال يحذفون منها شيًئا على اإلطالق. وإذا تأملت أمثلة المجموعات الباقية، وهي : 
)ح(، و)ط(، و)ي(، و)ك(، تجدها من هذا النوع، الذي لم يحذف منه شيء عند التصغير، رغم زيادة 
حروفه على أربعة أحرف، فإذا نظرت إلى أمثلة المجموعة )ح(، عرفت أنها رباعية ختمت بتاء التأنيث، 

أو األلف الممدودة، مثل )مدرسة( )وقرفصاء(.
جمع  أو  تذكير،  جمع  أو  تثنية،  بعالمة  مختومة  رباعية،  ترى  كما  فهي  )ط(  المجموعة  أمثلة  أما 
ثاني االسم قلبت  الواقعة  : )شاعران( و)كاتبون( و)كاتبات(. ولعلك تالحظ أن األلف  تأنيث، مثل 
واًوا عند التصغير، وكذلك الشأن في كل اسم كان ثانية ألفًا. وانظر إلى أمثلة المجموعة )ي(، تجدها 
رباعية  فهي  )ك(،  المجموعة  أمثلة  أما  )وسمهرّي(.  )عبقرّي(   : مثل  النسب)١(  بياء  مختومة  رباعية 
مختومة بألف ونون زائدتين، مثل : )زعفران( و)صولجان( وكل هذه األمور تعالج الكلمة من أجلها 

في التصغير معالجة الرباعي، فال يحذف منها شيء.
أما أمثلة المجموعة )ل( : فهي أسماء ثالثية مؤنثة سماعية بدون عالمة تأنيث مثل : )هند( و)دار( 

وقد ُألِحق بآخرها تاء التأنيث عند التصغير.

)١( سوف يمر بحث النسب بالتفصيل إن شاء الله تعالى.
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الــــقـــــاعـــــــــدة

١ ـ التصغير : تغيير يطرأ على بنية االسِم إلفادة غرض ما.
والتحقير، التمليح،   : ومنها  الكالم  سياق  من  تفهم  كثيرة  أغراض  أحد  إلفادة  التصغير  يأتي  ـ   ٢
     والتعظيم، والتحبُّب أو الترحم، وتقليل الحجم أو العدد، والداللة على قرب الزمان أو المكان.

٣ ـ يصغر االسم في العربية على أحد األوزان التصغيرية اآلتية : ُفَعْيل وُفَعْيِعل وُفَعْيِعيل.
٤ ـ عند تصغير الثالثي ُيضّم أوله، ويفتح ثانيه، ثم تزاد بعد الحرف الثاني ياء ساكنة.

٥ ـ عند تصغير الرباعي ُيضّم أوله، ويفتح ثانيه، ثم تزاد بعد الحرف الثاني ياء ساكنة، ويكسر ما بعدها.
٦ ـ عند تصغير الخماسي، وما زاد عليه، يكتفى فيه بأربعة أحرف فقط، ويحذف ما عداها، إال إذا كان 
      االسم خماسيًّا وقبل آخره حرف مّد، فإنه يبقى عند التصغير إن كان ياًء، ويقلب ياًء إن كـان ألًفا 

      أو واًوا.
      أما جمع القلة على وزن )أفعال( فيعامل معاملة الثالثي.

٧ ـ لتحديد معاملة االسم معاملة الثالثي في عدم كسر ما بعد ياء التصغير، أو معاملة الرباعي في عدم 
      الحذف فإننا ال نعد ما لحق بالكلمة من : عالمات التأنيث )التاء المربوطة، واأللف المقصورة، 
      واأللف الممدودة( أو عالمة التثنية، أو عالمة جمع المذكر السالم، أو عالمة جمع المؤنث السالم أو 

      األلف والنون الزائدتين في آخر الكلمة، أو ياء النسب.
٨ ـ إذا كان الحرف الثاني من االسم المراد تصغيره ألفًا قلبت واًوا عند التصغير.

٩ ـ إذا صغر االسم الثالثي المؤنث بال عالمة لحقته تاء التأنيث.



٩6

ـ ١ ـ
استخرج من األبيات التالية كل اسم مصغر، واذكر مكبره والغرض من تصغيره :

تــمـــريــنـــــــات

نـاصـٍح مـن  وصيـًة  ُأَخـيَّ  اسـمـع  ١ـ 

َدى الـرَّ أو  الفـراَر  ُأصيحـابـي  وقـال  ٢ـ 

الـسـحـاِب ُدَوْيـَن  الـربـاَب  كـَأنَّ  ٣ـ 

بينهم تـدخُل  سـوَف  ُأَنـاٍس  وُكـلُّ  ٤ـ 

غيابـه أرجـو  كنُت  ُقَمْيٌر  وغـاَب  ٥ـ 

طروُب الحسان  في  قلٌب  َطَحابَِك  ٦ـ 

َهْيَدُبُه األرض  ُفويَق  ُمِسفٌّ  داٍن  ٧ـ 

َأْيـٍك ُبـعـيـَد  َأْيـًكــا  َيـلـَمـُس  ٨ـ 

نـاِصـِب ياُأمـيـمـُة  لِـَهـمٍّ  ِكـِلـينِي  ٩ـ 

مـرتِحـٌل الـرْكَب  إنَّ  هريرَة  ْع  َودِّ ١٠ـ 

)١( ه  بِِغشِّ منه  النُّصِح  محَض  شاَب  ما 

ُمـرُّ أحـالُهـمـا  أمـران  هـمـا  فـقـلـُت 
)٢( بـاألرُجـل  تـعـلَّــق  َنـَعــاٌم 
األنـاِمـُل)٣( مـنـها  تـصـفـرُّ  ُدَوْيـهـيـٌة 

ــُر ُســمَّ م  ونـوَّ ُرعــيـاٌن  ح  وروَّ
)٤( َمِشيُب  حاَن  عصَر  الشباِب  ُبعيد 
)٥( بالـراِح  قـام  مـن  َيـْلـَمـُسُه  يـكـاُد 

اإلَبـــْر يـلـمــُس  كـأنــمــا 

الـكـواكـِب َبـطِـيِء  ُأَقـاِسـيـِه  وَلـْيـٍل 

الـرُجـُل ـهـا  أيُّ وداًعـا  ُتـطِـيـُق  وهـل 

)١( محض النصح : النصح الخالص.
)٢( الرباب : السحاب المرئي كأنه دون بقية السحب.

)٣( األنامل : أطراف األصابع، والعبارة كناية عن الموت.
)٤( َطَحا القلب : ذهب بصاحبه في كل شيء.

)٥( دان : قريب.  مسف : قريب من األرض.  والهيدب : السحاب المتدلِّي.
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ـ ٢ ـ
اذكر الوزن التصغيري لألسماء التالية وهات مكبرها :

مليعب     ،    خريطيم     ،     هويجر     ،     خويلد     ،     مسيمير     ،     أويسف     ،     قبيل    ،    
زهيرة      ،      دعيدة      ،      مفيتيح      ،      كبيريت      ،      لييلى.

ـ ٣ ـ
صغر الكلمات التالية ، ثم زنها وبيِّن ما حدث فيها من تغيير :

نخلة    ،    نعمى    ،    زرقاء    ،    طائر    ،    تحت    ،    سعدان    ،    أروى    ،    فرزدق    ،    طالبات    ،    
َمْعلمان    ،    زبرجد    ،    يد     ،    أذان    ،    ُقرب.

ـ ٤ ـ

شمس      ،       أرض       ،       نعل        ،       عين       ،        فرس.
أ ـ صغر الكلماِت السابقَة، واذكر ما حدث فيها من تغيير عند التصغير.

ب ـ ضع كل كلمة مصغرة في جملة مفيدة.

ـ ٥ ـ
ُه معه : نزل الشاعُر صفيُّ الديِن الحِليُّ بجواِر أحِد الناِس فقال يداعُبه ويتفكَّ

ُحـَقـْيـِقـي َفـَقـَضـى  ُجـَوْيـَرُه  َنـَزْلـُت 

ُقـَلـْيـبـي فـي  كـَُسـْيـٍر  عـلـى  وَحـنَّ 

مـنـي الجـوِد  ُأَهـْيـَل  يـا  ُدَوْيـنَـَك 

ُمـَجـْيـِدي وَبـنَـى  ُحـَرْيـَمـتـي  وصـان 

الـُوَلـْيـِد عـلـى  األَُبـيُّ  حـنَّ  كـمـا 
)١( كـالـُعـَقـْيـِد  ُوَصـْيـِفـَك  فـي  ُنـَظـْيـًما 

)١( نظيًما : شعًرا.



٩٨

ٍق، ثم وضح معناها بإيجاز. أ ـ اقرأ األبيات قراءة تذوُّ

ب ـ استخرج من األبيات ما يلي :

 ١ـ  كلَّ اسٍم مصغٍر، واذكر مكبَّره والغرض من تصغيره.
٢ ـ  اسم فعٍل، وبين معناه ونوعه.

٣ ـ  مناًدى، واذكر نوعه وعالمة إعرابه.
، وبين معنييهما. ٤ ـ  حرفي جرٍّ

جـ ـ أعرب ما كتب باألزرق.

ـ ٦ ـ

صغر الكلمات التالية وبيِّن ما حدث فيها من تغيير عند التصغير :

رومي    ،    عاقالن    ،    مروان    ،    أحرار    ،    مسافرات    ،    أخرى    ،    صحراء    ،    قلمان.

ـ ٧ ـ

هاِت مكبَر األسماِء المصغرة التالية :

خييزران      ،      رويشد      ،      سعيدان      ،      سويهرون      ،      أعيراب      ،      صفيراء      ،    
قويرآن       ،       فويرسي       ،       قوينتات      ،      لبينى      ،      جريول      ،      جويزاء .

ـ ٨ ـ

هات في خمِس جمٍل مفيدٍة من إنشائك خمَس كلماٍت مصغرٍة إلفادِة األغراِض التالية :
م      ،      تقليل الحجم      ،      تقليل العدد      ،      قرب المكان.      التحقير      ،      الترحُّ



٩٩

ـ ٩ ـ
مرن قلمك مستخدًما أسلوب التصغير للكلمات الملونة فيما يلي :

١ ـ انصح أخاك باالجتهاد.
٢ ـ شاهدت عصفوًرا صغيًرا فوق شجرة صغيرة.

٣ ـ عاتب زميلك الذي قطف زهرة جميلة من حديقة المدرسة.
٤ ـ نزل المطر قطرة بعد قطرة.

٥ ـ صحوت من نومك قبل الفجر بثوان معدودة.
٦ ـ رجل بطل وفارس شهم يحظى باحترام الناس.
٧ ـ أهدى إليك أخوك كتاًبا صغيًرا وساعة جميلة.

ـ ١٠ ـ

 ، قريتك  عن  جمل  ست  من  عبارة  اكتب   ، الصغيرة  قريتك  إلى  ذهبت  كامل  دراسي  عام  بعد 
َما أمكنك ذلك. مستخدًما أسلوب التصغير ُكلَّ
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الـنـ�صـب

اأ  ــ  تعريفه  ــ  الن�صب اإىل ما اآخره تاء التاأنيث

مصر        ـ       مصِرّي عدنان       ـ       عدنانِـّي  
تونس       ـ       تونِسّي دمشق       ـ       دمشِقـّي  

ة           ـ       مِكـّي           جامعة       ـ       جامِعّي مكَّ

يِّ           سياسة       ـ       سياِسيِّ غزة           ـ       غزِّ

أ  ـ

ب  ـ

الإيـ�صـــــــاح :

النسب هو : إحدى طرائق اللغة التي يقصد بها االختصار في الكالم واإليجاز في الوصف، 
وذلك بجعل المنسوب من طائفة المنسوب إليه. بواسطة ياء مشددة مكسور ما قبلها تلحق آخر 
االسم تسمى ياء النسب ، فإذا نظرت إلى أمثلة المجموعة )أ( وجدت أسماء اتصلت بها ياء النسب 
فألحقتها بالمنسوب إليه ، فمثاًل : عدنانِـّي تفيد أن هذا االسم ينتمي إلى قبيلة عدنان ، ودمشِقّي ، 

إلى مدينة دمشق ، ومثلها مصِرّي وتونِسّي وغير ذلك كثير.
تأمل المجموعة )ب( تجد أسماء مختومة بتاء التأنيث وقد حذفت هذه التاء عند النسب 

ّي وجامِعّي وسياِسّي نسبًة إلى مكة وغزة وجامعة وسياسة. ّي وَغزِّ إليها فقلنا : َمكِّ

الأمـثــلـــة :
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الــــقـــــاعـــــــــدة

  أ  ـ  النسب : زيادُة ياٍء مشددٍة مكسوٍر ما قبلها آِخَر االسم للداللة على نسبة شيء إلى آخر.

ب ـ  ُتْحَذُف تاُء التأنيث عند النسب إلى المؤنِث المختوِم بالتاء.

تــمـــريــنـــــــات

ـ ١ ـ

ًة، فبدأ  أرسل الله محمًداـ  صلى الله عليه وسلمـ  النبيَّ األُميَّ برسالِة اإلسالِم إلى الناس كافَّ
بقومه من قريش، فلم يستجب له منهم إال القليل كأبي بكر التيمّي، وعمر بن الخطاب العدوّي، 
هرّي، وعلي بن أبي طالب الهاشمّي، وعبدالله بن مسعود الهذلّي، وخبَّاِب  وسعد بن أبي وقاص الزُّ

ابِن األََرتِّ التميمّي، وحمزة بن عبدالمطلب، وأبي عبيدة عامر بن الجّراح، وبالٍل وصهيب.

وقد َمَكَث صلى الله عليه وسلم يدعو قومه ١٣ سنة ، نالت الدعوُة خالَلها األذى من قريش 
حتى هاجَر إلى المدينة، حيث انتشر اإلسالُم وبدأ معه التاريُخ الهجرّي.

أ ـ اقرأ القطعة واستخرج منها كل اسم منسوٍب، واذكر المنسوب إليه، وبيِّن ما حدث عند النسب.

ب ـ اختر النسَب المناسَب ألسماء الصحابة الباقين في القطعِة مما يأتي مع بيان المنسوب إليه :

الفهرّي    ـ    الهاشمّي    ـ    الحبشّي    ـ    الرومّي.

جـ ـ أعد كتابة الجملة الملونة مراعًيا كتابة العدد باألحرف.

د ـ انسب إلى الكلمات التالية : اإلسالم ، قوم ، الدعوة ، التاريخ.
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ـ ٢ ـ

انسب إلى الكلماِت التاليِة واذكر ما حدث فيها من تغيير عند النسب :

ة      ،      فارس      ،      ذبيان . يمامة      ،      قيادة      ،      قحطان      ،      الكوفة      ،      ُمرَّ

ـ ٣ ـ

نجران     ،      عدن      ،      اإلسكندرية      ،      كويت      ،      ينبع      ،      حلب      ،      طنجة .

ضع األسماء السابقَة في جمل مفيدٍة منسوًبا إليها.

ـ ٤ ـ

االهتمام بنظافة البيئة جانب من جوانب الحضارة اإلسالمية.

اكتب ستَّ جمل عن هذا الجانب مستخدًما أسلوب النسب.
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ب  ــ  النـ�صـب اإلـى مـا كـان على وزن )َفـِعـيـلـة( و )ُفـَعـيـلـة(

َمَدنِّي َمِدينة   َحنَِفّي    َحنِيفة  

َجَزِرّي َجِزيرة   َصَحِفّي    َصِحيفة  

َقِويِمّي َقِويمة   َطِويِلّي    َطِويلة  

جليِلـّي َجِليلة   َقِليِلّي    َقِليلة  

ُبَرِدّي ُبَرْيَدة   ُجَهينِّي    ُجَهْينَة  

ُمَزنِـّي ُمَزْينَة   ُعَمِرّي    ُعَمْيَرة  

ُهَرْيِرّي ُهَرْيَرة   ُأَمْيِمّي    ُأَمْيَمة  

ُجنَْينِـّي ُجنَْينَة   ُقَطْيِطّي    ُقَطْيَطة  

أ  ـ

ب ـ

جـ ـ

د  ـ

الإيـ�صـــــــاح :

َحنِيفة، وَمِدينة، وَصِحيفة، وَجِزيرة، تجدها كلها على وزن )َفِعيلة(   : المجموعة )أ(  أمثلة  تأمل 
أمر  فيها قد حذفت، وهذا  التأنيث  تاء  أن  النسب، تجد  بعد  إليها  العين. وانظر  الفاء وكسر  بفتح 
عرفته من قبل، غير أنه قد زاد على ذلك هنا، حذف ياء )َفِعيلة( وفتح ماقبلها، فصارت الكلمات 

عند النسب إليها ـ كما ترى : َحنَِفّي ،  وَمَدنِّي ،  وَصَحِفّي  ،  وَجَزِرّي .
لم  ذلك  ومع  أيًضا،  )َفِعيلة(  وزن  على  أنها  تجد  )ب(  المجموعة  أمثلة  إلى  تنظر  حين  أنك  غير 
تحذف ياؤها عند النسب إليها ، وإذا تأملتها عرفت أن بعضها ، وهو : طويلة ، وقويمة ، عينه حرف 
علة، وبعضها اآلخر، وهو : جليلة ، وقليلة ، عينه والمه من جنس واحد. وهذا هو السّر في عدم 

الأمـثــلـــة :
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حذف ياء )َفِعيلة( عند النسب إليها في هذه األمثلة، فالشرط إذن في حذف هذه الياء، فيما كان على 
وزن )َفِعيلة( هو أن تكون الكلمة صحيحة العين، وأال تكون عينها والمها من جنس واحد.

وإذا نظرت إلى أمثلة المجموعة )جـ( وهي ُجَهْينَة  ،  وُبَرْيَدة  ،  وُمَزْينَة  ،   وُعَمْيَرة  ، وجدتها كلها 
على وزن )ُفَعيَلة( بضم الفاء وفتح العين. وإذا تأملتها عند النسب إليها، عرفت أنه إلى جانب حذف 

تاء التأنيث منها، قد حذفت ياء )ُفَعيلة( منها كذلك.
لم  ذلك  ومع  أيًضا،  )ُفَعيلة(  وزن  على  أنها  تجد  )د(،  المجموعة  أمثلة  إلى  تنظر  حين  أنك  غير 
تحذف ياؤها عند النسب إليها، وإذا تأملتها عرفت أنها كلها مضّعفة العين، أي أن عينها والمها 
من جنس واحد وهي : ُأَمْيَمة ، وُهَرْيَرة ، وُجنَْينَة ، وُقَطْيَطة. ومن ذلك يمكنك أن تستنبط أن حذف 

ياء )ُفَعْيَلة( مشروط بعدم تضعيف العين فيها، فإن كانت العين مضعفة، بقيت الياء كما هي.

الــــقـــــاعـــــــــدة

تكوَن وأال   ، العيِن  صحِة  بشرِط  إليها،  النسِب  عند  عينُها  وُتفتُح   ،  ) َفِعيَلة   ( ياُء  ُتْحَذُف  ـ    ١
          عينُها والُمها من جنٍس واحٍد.

واحٍد. جنٍس  من  والُمها  عينُها  تكوَن  أال  بشرِط  إليها،  النسِب  عنَد  )ُفَعْيَلة(،  ياُء  ُتحذُف  ـ   ٢

تــمـــريــنـــــــات

ـ ١ ـ
من أشهِر الشعراِء العرِب في العصِر الجاهلي امرُؤ القيس الكندي وَلبيُد ْبُن َربيعَة العامري وعنترُة ْبُن 
وا بالمخضرمين، ومنهم حساُن  شّداٍد العبسي. ثم َأَطلَّْت شريعُة اإلسالم فأسلَم كثيٌر من الشعراء، وُسمُّ

اْبُن ثابٍت األنصاري، وكعٌب وُبَجيٌر اْبنَا ُزهير وأبو ُمَليكَة الُحَطيئُة.
أ ـ استخرج مما سبق األسماء المنسوَبة، واذكر ما نسب إليه، وما حصل من تغيير عند النسب.

ب ـ انسب إلى األسماء الملونة وغير ما يلزم مع التعليل.
جـ ـ استخرج أربعة أسماء مصغرة واذكر مكبرها.
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ـ ٢ ـ

انسب إلى الكلمات التالية، وبيِّن ما حدث لها عند النسب :

ُبَثْينة   .   َكِليلة   .   ُسكينة   .   عليلة   .   ُحذيفة   .   ُرقية   .   ُعرينة   .   َقويمة   .   َجذيمة .

ـ ٣ ـ

صغر األسماَء التاليَة، ثم انسب إليها، وبيِّن ما حدث لها عند النسب، وضع كالًّ منها في جملة مفيدة :

ة     .     ُمْلَحة     .     ُأُذن . ُمّدة    .     َقْلعة     .     شمس     .     ُأمامة     .     ِكفَّ

ـ ٤ ـ

َبِديهة     .     َمِليلة     .     َخِليفة     .     َحِميمة     .     مدينة     .     طبيعة     .     غريزة)١(

زن الكلماِت السابقَة، ثم انسب إليها، واذكر ما حدث فيها من تغيير، ثم ضع كالًّ منها في جملة مفيدة.

ـ ٥ ـ

طلعة      .       ُخْبزة       .       ِقْطعة       .       َحّرة       .       ِسْدرة .

 أ ـ انسب إلى الكلمات السابقة مضبوطة بالشكل، وبيِّن ما حدث لها عند النسب.
ب ـ صغر الكلمات السابقة، ثم انسب إليها مضبوطة بالشكل، وبيِّن ما حدث لها عند النسب.

)١( يالحظ أنه يمكن النسب إلى بديهة وطبيعة وغريزة بدون حذف الياء.
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فرنِسّي فرنسا     أمريكِّي     أمريكا  
كنِدّي كندا     مصطِفيّ    مصطفى 
بنِمّي َبنََما     كسلِّي     َكَساَل  

يافاِوّي أو   ياَفِوّي   أو   يافِّي   يـاَفـا  
أبهاِوّي أو   أبَهِوّي   أو   أبِهّي   أْبها  

كسراِوّي أو   كِسَرِويّ  أو   كسِرّي   كِْسرى  
َفَتِوّي فتى  

عصِوّي عصا  
المهتِدّي المهتدي 
المقتِدّي المقتدي 

القاَضِوّي أو   القاِضّي   القاضي  
العاِصّي              أو   العاَصِوّي  العاصي    

الَعَمِوّي الَعِمي)٢(    الشَجِوّي    الّشِجي)١( 
ابتدائِّي ابتداء     إنشائِّي     إنشاء  

سوداِوّي سوداء     صحراِوّي    صحراء  
كساِوّي أو   كسائِّي   كساء  

بناِوّي أو   بنائِّي   بناء  

جـ  ــ  الن�صب اإىل املق�صور واملنقو�س واملمدود

أ  ـ

ب  ـ

جـ  

د  ـ

هـ  ـ

و  ـ

ز  ـ

ح  ـ

ط  ـ

)١( الشجي : الحزين.
)٢( العمي : الجاهل البعيد عن الصواب.

الأمـثــلـــة :
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عرفنا في دروس سابقة شيًئا عن المقصور والمنقوص والممدود)١( من األسماء ونريد أن نعرف 
الثالث األولى في األمثلة  إذا تأملت المجموعات  العرب إلى مثل هذه األسماء. وإنك  كيف ينسب 
في  واحدة  معاملة  كلها  تعامل  لم  أنها  غير  المقصور،  نوع  من  بها  التي  األسماء  وجدت  السابقة، 
النسب إليها، ففي المجموعة )أ( مثاًل، ترى ألف المقصور قد حذفت، فإذا تأملت األمثلة، عرفت أن 
ألف المقصور فيها تجاوزت أربعة أحرف، كما في : أمريكا ،  وفرنسا ،  ومصطفى ، أو وقعت رابعة 

في كلمات تحرك الحرف الثاني فيها، مثل  َكنََدا  و َكَساَل  )مقاطعة بالسودان( وَبنََما .
أما أمثلة المجموعة )ب( وهي : يافا ، وَأْبها ،  وِكْسَرى فقد وقعت األلف فيهاـ  كما ترىـ  رابعة 
كذلك، غير أن الحرف الثاني منها ساكن وليس متحرًكا. وإذا تأملتها عند النسب إليها، عرفت أنه 
يجوز لنا فيها حذف األلف أو قلبها واًوا، وفي حالة قلبها واًوا، يجوز لنا أيًضا أن نزيد ألًفا قبل 
الواو.. وهكذا يجوز لنا في النسب إلى كل اسم مقصور على أربعة أحرف ثانيها ساكن، ثالث 

صور، كما في مثل : يافِّي وياَفِوّي ويافاِوّي. في النسب إلى : يافا)٢(.
بعد  فيها كلها  المقصور  ألف  ، وَعصا وجدت  َفًتى   : المجموعة )جـ( وهي  أمثلة  تأملت  وإذا 
حرفين اثنين فقط. وإذا نظرت إليها بعد النسب عرفت أن ألف المقصور فيها قلبت واًوا ال غير فال 

يجوز لنا فيها غير ذلك.
لتها  تأمَّ إذا  وإنك  المنقوصة،  لألسماء  ـ  ترى  كما  ـ  فهي  )و(  )هـ(  )د(  المجموعات  أما 
عرفت أنها لم تعامل كذلك معاملة واحدة في النسب إليها، فإن ياء المنقوص حذفت في أمثلة 
المجموعة )د( كلها، وهي : المهتدي والمقتدي وإذا نظرت إليها عرفت أن ياء المنقوص فيها، 
قد وقعت بعد أربعة أحرف، وهكذا كل منقوص تجاوزت ياؤه أربعة أحرف، يجب حذفها عند 

النسب إليه.

الإيـ�صـــــــاح :

)١( المقصور : اسم معرب مختوم بألف الزمة )ثابتة( مثل : العصا ، موسى.
والمنقوص : اسم معرب مختوم بياء الزمة مكسور ما قبلها )غير مشددة( مثل : القاضي والراعي.

والممدود : اسم معرب مختوم بهمزة قبلها ألف زائدة مثل : السماء والصحراء.
)٢( مدينة فلسطينية.
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أما أمثلة المجموعة )هـ(، وهي : القاضي ، والعاصي ، فقد وقعت فيها ياء المنقوص بعد ثالثة 
أحرف. وإذا تأملتها بعد النسب إليها، عرفت أنه يجوز لنا في مثل هذا النوع من المنقوص حذف يائه 

أو قلبها واًوا عند النسب إليه.
وإذا  اثنين  حرفين  بعد  واقعة  المنقوص  ياء  ترى  والعمي،   ، الّشجي   : )و(  المجموعة  أمثلة  وفي 

نظرت إليها عند النسب، عرفت أن هذه الياء قد قلبت واًوا دائًما.
تعامل كلها معاملة واحدة عند  لم  الممدود وهي  أمثلة  ترى  الثالث األخيرة،  المجموعات  وفي 
التثنية  في  معاملته  إليه  النسب  عند  يعامل  الممدود  أن  تأملتها، عرفت  إذا  وإنك  إليها كذلك،  النسب 
والجمع،  التثنية  في  تبقى  فإنها  أصلية،  كانت همزته  إن  أنه  عرفنا  أن  فقد سبق  بسواء،  والجمع سواء 
 : المجموعة )ز(  أمثلة  ، كما في  الممدود  إلى همزته أصلية من  النسب  الحال هنا عند  وكذلك 
إنشاء ، وابتداء)١(، أما إذا كانت همزة الممدود للتأنيث، فقد سبق أن عرفنا أن هذه الهمزة تقلب 
واًوا عند التثنية والجمع، وكذلك الحال هنا، كما ترى ذلك في أمثلة المجموعة )جـ( صحراء، 
يجوز  فإنه  منقلبة عن أصل،  كانت همزته  إذا  الممدود  أن  قبل  من  أنك عرفت  كما  وسوداء)٢(. 
أمثلة  الحال هنا، كما ترى في  تبقى همزة أو أن تقلب واًوا، وكذلك  تثنيته أو جمعه، أن  لنا عند 

المجموعة )ط( كساء ، وبناء)٣( إذ يقال في النسب كساِئّي أو كساِوّي، وبناِئّي أو بناِوّي.

)١( مصادر ألنشأ وابتدأ، فالهمزة األخيرة أصلية، ألنها الم الكلمة.
)٢( الهمزة واأللف التي قبلها زائدتان للتأنيث، ويعرف ذلك بالوزن، فوزن هاتين الكلمتين )َفْعالء(.

بنيت وكلها يجوز  الواو في )كساء( من كسوت، والياء في )بناء( من  الهمزة في )كساء( و)بناء( بدل من حرف أصلي، وهو   )٣(
إبقاؤها في النسب همزة أو قلبها واًوا.
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الــــقـــــاعـــــــــدة

عند النسب إلى المقصور والمنقوص والممدود يتبع ما يلي :
١ ـ النسب إلى المقصور :

كلمٍة  في  رابعًة  كانت  أو   ، أحرٍف  أربعَة  تجاوزت  إن  المقصوِر،  ألِف  حذف  يجب  ـ  أ 
     تحرك ثاني حروفِها.

ثاني سكَن  كلمٍة  في  رابعًة  كانت  إن  واًوا،  قلُبها  أو  المقصوِر،  ألِف  حذُف  يجوُز  ـ  ب 
        حروفِها، ويجوُز في حالِة القلِب زيادُة ألٍف قبلها.

جـ ـ يجُب قلُب ألِف المقصوِر واًوا إن كانت ثالثًة.
٢ ـ النسب إلى المنقوص :

أ ـ يجُب حذُف ياِء المنقوِص إن تجاوزت أربعَة أحرٍف.
ب ـ يجوُز حذُف ياِء المنقوِص أو قلُبها واًوا، إن كانت رابعًة.

جـ ـ يجُب قلُب ياِء المنقوِص واًوا، إن كانت ثالثًة.
٣ ـ النسب إلى الممدود :

ـ ُيعاَمُل الممدوُد في النسب إليه معاملَتُه في التثنيِة والجمِع، فتبقى همزته إن كانت أصليًة،
 وُتقلُب واًوا إن كانت للتأنيث، وتبقى أو ُتقلُب واًوا إن كانت منقلبًة عن أصل.
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ـ ١ ـ

 ، واٍد غير ذي زرع  ، من  العرب  ، خرجت من شبه جزيرة  حضارُة اإلسالم حضارٌة عظمى 
من بيداَء جرداَء، َيحاُر فيها الَقَطا ويستشري فيها الظََّما ، فأضاءت المشرَق والمغرَب ، إنها دعوٌة 
القاصي  بها  آَمَن  الناَس من غيٍّ وعًمى، إلى ِضياٍء وُهَدى.  بهاٌء، أخرجت  ُلها  يغمرها صفاٌء ويجلِّ
، ذلَّ لها المستعصي وتطاَمَن لها المستعلي، فأخذ الناُس ينهلون من ُمسَتْصَفى علوِمها،  والداني 
َوَيْرَتُووَن من َنِميِر ماِئها؛ فتربعوا على علياِء المجد ، وسادوا العالم ُزهاء )١٣ قرن( وكلمُة اللِه فيها 
هي العليا، حتى َرَكنوا إلى الدنيا، وحادوا عن الطريقِة المثلى. فأفٍّ للنكوِص على األعقاِب ! وواًها 

للتفرِق والشتاِت ! وليس لنا ـ واللِه ـ إالَّ العودُة إلى اللِه والتمسُك بالعروِة الُوثقى.

أ ـ اقرأ القطعَة السابقَة ، ثم استخرج منها ما يلي :

١ ـ األسماَء المقصورَة، وانسب إليها بكل وجه ممكن، وبيِّن ما حدث عند النسب.

٢ ـ األسماَء المنقوصة، وانسب إليها بكل وجه ممكن، وبيِّن ما حدث عند النسب.

٣ ـ األسماَء الممدودة، وانسب إليها بكل وجه ممكن، وبيِّن ما حدث عند النسب.

٤ ـ اسَم فعٍل، واذكر نوعه.

٥ ـ اسمين ممنوعين من الصرف مجرورين اختلفْت عالمُة اإلعراب فيهما، معلاًل سبب االختالف.

ب ـ انُسب إلى الكلماِت الملونِة، وبيِّن ما حدث لها عند النسب.

جـ ـ سادوا العالم ُزهاَء )١٣ قرن(.

أعد كتابة الجملِة السابقِة ؛ مراعًيا كتابة العدِد بالحروف مبينًا نوَع العدد وحكمه مع المعدود.

تــمـــريــنـــــــات
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ـ ٢ ـ
انُسب إلى الكلمات التالية بكلِّ وجٍه ممكٍن :

فِناء    ،    الجاني    ،    ِدرعا    ،    الَعِشّي    ،    طنطا    ،    ُدعاء    ،    المستبَقى    ،    اجتزاء    ،    َوَباء    ،    
خضراء    ،     َحْلفى    ،    شقراء    ،    بيضاء    ،    ُبَخاَرى    ،    فِداء.

ـ ٣ ـ
يجوز في النسب إلى الكلمات التالية أكثر من وجٍه اذكر السبَب :

الوادي   ،   كبرى   ،   َشبرى   ،   إمالء   ،   رجاء   ،   أخرى   ،   ليلى.
ـ ٤ ـ

١ ـ قال أحمد شوقي من قصيدة يساند فيها كفاح السوريين ضد االستعمار :
َوَدْمـٌع   الُيـَكـْفـَكـُف   يـاِدَمـْشـُق)١(          سـالٌم    مـن    َصـَبـا    َبـَرَدى    أرقُّ  

٢ ـ قال البارودي وهو منفي في »سرنديب« :
يشـفـي عـلـيـاًل أخـا حـزٍن وإيـراق)٢(              هل  من  طبيب  لداء  الحب  أو  راِق  ؟  

حتى جرى البيُن فاستولى على الباقي)٣(              قد  كان  أبقى  الهوى في مهجتي َرَمًقـا  
أ ـ استخرج من األبيات السابقِة المقصوَر والمنقوَص والمدوَد، وانُسب إليها، وبيِّن ما حدث عند النسب.

ب ـ )طبيب . عليل( هاِت المؤنَث منهما ، ثم انُسب إليهما موضًحا ما يجري لهما عند النسب.
جـ ـ أعرب الكلماِت الملونة.

ـ ٥ ـ
تهتم الدول المتقدمة بتوافر األمن الغذائي لشعوبها.

اكتب موضوًعا في حدود ستِة أسطٍر متضمنًا أسماًء منقوصًة ومقصورًة وممدودًة مستخدًما أسلوب النسب.

)١( الصبا : النسيم.   بردى : نهر في سوريا.  يكفكف : يتوقف.
قية.   إيراق : إراقة الدمع. )٢( راِق : من الرُّ

)٣( المهجة : النْفس.   الرمق : بقية الحياة.   البين : الفراق.
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د  ــ  الن�صب اإىل اجلمع وما يدل على اجلمع

أ

ب

جـ

د

الإيـ�صـــــــاح :

 ، ُدَول   ، فاطمات   ، : خالدون  أنها عبارٌة عن جموع، وهي  )أ( تجد  المجموعة  أمثلة  تأمل 
 : إليها على لفظها، فلم يقولوا  العرب لم ينسبوا  النسب، تجد  إليها عند  ، وَقَبائل. وانظر  وُكُتب 
خالدوني وال ُدَولّي مثاًل، وإنما يأتون بالمفرد وينسبون إليه، فيقولون : خالِدّي و َدْولّي ألن المفرد 
)خالد( و )دولة(. وهكذا تعرف أن الناس يخطئون ، حين ينسبون من يشتغل بالصحافة ، فيقولون 
)ُصُحفّي( ، فهم ينسبونه إلى : )ُصُحف( ، وهذا ال يجوز ألن هذه الكلمة جمع ، والصواب أن 
ينسب إلى المفرد منها، وهو : َصِحيَفة على وزن )َفِعيَلة(. وقد عرفنا من قبل كيف ينسب إلى هذا 

الوزن، إذ تحذف ياؤه وتفتح عينه، فيقال : )َصَحِفّي(.

)١( الحظ أنك رددته إلى المفرد، وهو )قبيلة( ثم حذفت تاء التأنيث وياء فعيلة مع فتح ما قبلها فقلت )َقَبلّي(.

فاطمات             ـ             فاطِمّي ـ   خالِدّي                ـ  خالدون 
ِكَتابِّي ـ  ُكُتب   ـ   َدْولِّي    ـ  ُدَول  

َقَبِلّي)١( . ـ  َقبائَل  

ذوِدّي ـ  ذود   ـ   َقْوِمّي    ـ  َقْوم  
ـ             نساِئّي .  نساء  

َتْمِرّي ـ  َتْمر   ـ   َشَجِرّي    ـ  َشَجر  
ُروِمّي  ـ  ُروم   ـ   ُترِكّي    ـ  ُتْرك  

أنصاِرّي ـ  أنصار   ـ   مدائنِّي    ـ  مداِئن  
جزاِئرّي  ـ  جزائر  

الأمـثــلـــة :
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وهكذا تعرف أن النسب إلى الجمع يكون دائًما بالنسب إلى مفرده. غير أن هناك أشياء تدل 
على الجمع، وليست جمًعا حقيقيًّا، ولذلك نجد العرب ينسبون إليها على لفظها. ومن ذلك ما 
يسمى بـ )اسم الَجْمع( وهو ماال واحد له من لفظه، كما ترى في أمثلة المجموعة )ب( قوم ، 

وذود ، ونساء ، فإن مفرد )َقْوم( مثاًل : رجل أو امرأة، وهما ليسا من لفظ )قوم(.
ياء  أو  بالتاء  وبين واحده  بينه  يفرق  ما  الَجْمِعي( وهو  الجنس  )اسم  بـ  ما يسمى  أيًضا  ومن ذلك 
النسب كما في أمثلة المجموعة )جـ( : شجر ، وتمر ، وترك ، وروم، فإن مفردها يفترق عنها بإلحاق تاء 

أو ياء به فيقال : شجرة وتمرة، وترِكّي، ورومّي. وهكذا.
وإذا سمي بالجمع، وصار علًما على شيء، نسبت إليه العرب على لفظه كذلك ولم تنسب إلى 

مفرده، كما ترى ذلك في أمثلة المجموعة )د( : مدائن ، وأنصار ، وجزائر .

وعلى ذلك يمكنك القول بأن النسب إلى الجمع، يكون النسب إلى مفرده أما ما يدل على الجمع 
فينسب إليه على لفظه سواء كان اسم جمع، أو اسم جنس جمعيًّا، أو جمًعا سمي به وجرى مجرى 

العلم.

الــــقـــــاعـــــــــدة

١ ـ ُينسُب إلى مفرِد الجمع ال إلى الجمع.

٢ ـ ُينسُب إلى لفِظ ما يدلُّ على الجمع في األحوال التالية :

أ ـ إذا كان اسَم جمٍع.

ب ـ إذا كان اسم جنٍس جمعيًّا.

جـ ـ إذا كان جمًعا جارًيا مجرى العلم.
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تــمـــريــنـــــــات

ـ ١ ـ

قال تعالى : ﴿                                                                                                                                     ﴾ النمل.

قال تعالى : ﴿                                                                                                                       ﴾ يوسف.

قال تعالى : ﴿                                                                                                                                 ﴾ النحل.

قال تعالى : ﴿                                                                 ﴾ األنعام : ١٤٢.

قال تعالى : ﴿                                                                      ﴾ غافر.

قال تعالى : ﴿                                                                                                       ﴾ األنعام : ١٤٣.

قال تعالى : ﴿                                                                      ﴾ األنعام : ١٤٤.

قال تعالى : ﴿                                                                                                                                ﴾ النحل.

قال تعالى : ﴿                                                      ﴾ األحقاف : ١٥.

قال تعالى : ﴿                                                                                                      ﴾ هود.

أ ـ استخرج من اآليات الكريمة ما يأتي :

١ ـ الجمع وانُسب إليه، واذكر ما حدث له عند النسب.
٢ ـ ما يدل على الجمع، واذكر نوعه، وانُسب إليه.

٣ ـ اسًما على وزن )َفعيلة( وانُسب إليه، وبيِّن ما حدث عند النسب.
٤ ـ اسًما مقصوًرا وانُسب إليه بكل وجه ممكن مع بيان النسب.
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ب ـ أعرب الكلمات الملونة باألزرق.
جـ ـ ابحْث في معجمك عن معاني الكلمات التالية :

                عصبة      ،       البغال       ،       يعرشون  .
ـ ٢ ـ

انُسب إلى الكلماِت التاليِة، وبيِّن ما حدث لها عند النسب :

     معلمات   ،   منائر   ،   نْمل   ،   أربعون   ،   طالب   ،   مدارس   ،   راشدون   ،   ثمر   ،    منابر.

ـ ٣ ـ

انُسب إلى الكلماِت التاليِة مع التعليل لكل نسب كما ترى في السطر األول :
ـ     َطالِبيٌّ            مفرد نسب إليه على لفظه. طالب     
ـ     ..............    ............................. . طالبون     
ـ     ..............    ............................. . طالب     
ـ     ..............    ............................. . طالبة     
ـ     ..............    ............................. . طالبات     

ـ ٤ ـ

ـ قال تعالى : ﴿                                                                                         ﴾ األعراف.

ـ فتح العرُب المدائَن عاصمَة كسرى عام ١٦ من الهجرة.

١ ـ انسُب إلى كلمة )المدائن( في الموضعين السابقين، وبيِّن ما حدث عند النسب مع التعليل.

٢ ـ أعد كتابَة العبارة الثانيِة مع كتابِة العدِد بالحروف.
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استعملت العرب بعض الصيغ للداللة على النسب ، غير إلحاق ياء النسب باالسم ، وإذا تأملت 
األمثلة السابقة، تعرفت بعض صيغ النسب ومنها ما جاء على وزن : )َفعَّال(، وهي صيغة تغلب في 
لت  تأمَّ وإذا  )أ(.  المجموعة  أمثلة  في  ولّبان.  وعّطار،  وحّداد،  نّجار،   : مثل  والصناعات،  الحرف 
المجموعة )ب(، وجدت صيغة )فاعل( بمعنى صاحب كذا : )طاعم( أي صاحب طعام، و)البن( 
والفضة  الذهب  في  صياغة  صاحب  أي  و)صائغ(  ِدْرع،  صاحب  أي  و)دارع(  َلَبن<  صاحب  أي 

وغيرهما.

هـ  ــ  ما يغني عن ياء الن�صب

لبَّان عّطار   
اد حدَّ نّجار   

البِن طاِعم   
صاِئغ داِرع   

أ

ب

الإيـ�صـــــــاح :

الــــقـــــاعـــــــــدة

َتستعِمُل العرُب للنسِب غيَر الياِء. صيًغا منها :

اٌل ، وتغلُب في الحرِف والصناعات. ١ ـ َفعَّ

٢ ـ َفاِعل، بمعنى صاحب كذا.

الأمـثــلـــة :
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تــمـــريــنـــــــات

ـ ١ ـ

كان للنهضِة الحديثِة أثٌر في تعدِد الِمَهن وظهوِر ِمَهن لم تكن ُتعَرُف، وتطوِر ِمَهٍن أخرى واختفاِء 
ام  واللحَّ والسمكِرّي  والكهرباِئّي  كالسّباك  قبل  من  عنها  السماُع  قل  مهٌن  ظهرت  فلقد  بعضها، 
ام وغيرها مما يتناسب مع الحياة في يومنا هذا. وتطورت مهٌن مثُل : الحاّلق والدّباغ والخّراز  والرسَّ
ار  والحّداد وغيرها. وتكاد تختفي مهٌن أخرى مثل : الحّطاب والحّجام، واستمرت مهُن الّتاجر والنجَّ

والخّطاط.

١ ـ استخرج من القطعة السابقة ما يلي :

أ ـ األسماَء المنسوبَة بياِء النسب.

ب ـ األسماَء المنسوبَة بغيِر ياٍء، واذكر ِصيَغَتها.

 ٢ـ اذكر اثنتين من المهن التي استجدت مما ُينَْسُب إليها بغير ياء النسب، واثنتين بقيتا على ما كانتا عليه 
غير المهن التي أشير إليها في القطعة السابقة.

ـ ٢ ـ

بين المنسوب إليه لكل منسوب من الكلمات التالية، وميِّز ما ُنِسَب بالياء مما ُنِسَب بغيرها :

ورِدّي    ،    قّصاب    ،    مدرِسّي    ،    جّزار    ،    بّزاز    ،    نويِرّي    ،    نّحاس    ،    بّقال.
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ـ ٣ ـ

مّرن قلمك على كتابة جمل حوَل ما يأتي مستخدًما أسلوَب النسِب بغير الياء :

٢ ـ الذي يطُبُخ الطعام. ١ ـ بائع الُقماش.   
٤ ـ َمْن ُيجيد الطِّعان في المعارك. ٣ ـ بائع الُبقول والمواد الغذائية. 

٦ ـ بائع الحرير. ٥ ـ َمْن َينِْسُج الثياب.   

ـ ٤ ـ

﴿                                                                                                                                                     ﴾ الشعراء.

أ ـ انُسب إلى كلمة )حاشرين(.

ب ـ استخرج من اآليتين السابقتين اسًما منسوًبا بغير ياء النسب، ثم زنه.

جـ ـ أعرب ما خط باألزرق.

ـ ٥ ـ

استخرج مما يلي المنسوب بغير ياء واذكر المنسوب إليه ثم أعرب ما خط باألزرق :

لُِبْغَيتِهـــا تـرحـْل  ال  المـكـارم  دع  ١ـ 
أنــك وزعـمـَت  وَغـَرْرَتـنِـي  ٢ـ 
به مررُت  خبازًا  أنَس  ال  أنَس  إن  ـ   ٣

الكـاسـي الطـاِعُم  أنـت  فإنـك  واقـعـْد 
تـاِمـر الـصـيـِف  فـي  البـٌن 
بـالبـصر اللمـِح  مثـَل  قـاقـة  الـرُّ يـدحـو 
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تـمــريـنــات عـامـة

١ ـ استخرج من األبيات السابقة :
أ ـ كلَّ منادى، وبيِّن حالته، وعالمة إعرابه أو بنائه، واذكر أداته.

ب ـ كل اسم فعل، وبين نوعه ومعناه.
جـ ـ اسًما ممنوًعا من الصرف، واذكر علته، وأعربه.

٢ ـ استخدم معجمك في الكشف عن معاني الكلمات الملونة.
٣ ـ اضبِط البيت الثامن.

ـ ١ ـ
ُدونـكـا دلـوي  المـائـُح  أيـهـا  يـا  ١ـ 

فـرســي وا  ُردُّ الـصـيـداِء  يـابـَنِـي  ٢ـ 

َوَطـنِـْه عــن  الـداِر  يــاَبـعـيـَد  ٣ـ 

األرْق بـهـا  لـي  طـاَب  يـالـيـلـًة  ٤ـ 

جـََزَعـا أجـِمـلـي  الـنـفـُس  أيـتـهـا  ٥ـ 

ُعاَل ِمْن  نِْلَت  ما  َنْيِل  في  جاهًدا  أيا  ٦ـ 

بـالَشـبـيــْه َبـديـًعـا  أيـا  ٧ـ 

ُنـفـاِرقـهـم أن  عـلـيـنا  َيـِعـّز  َيـاَمـن  ٨ـ 

سالمُته طالْت  وإن  ُأنثى  ابن  كلُّ  ٩ـ 

)١( يحمدونكا  الـنـاَس  رأيت  إنـي 

بـالـذلـيـِل هـذا  ُيـفـعـُل  إنـمـا 

َشـَجـنِـْه عـلـى  يـبـكـي  مـفـرًدا 

الـَفـَلـْق ُصـبـحـهـا  مـن  بـدا  حـتـى 

َوَقـَعـا قـد  َتـْحـَذِريـَن  الـذي  إنَّ 

جـاِهـد غـيـَر  نِـلـُتـها  إنـي  ُرويـَدَك 
)٢( تِـيـْه  بـكـلِّ  حـقـيـًقـا  ويـا 

َعـَدم بـعـدكـم  شـيء  كـل  ُوجـدانـنـا 

مـحـمـوُل حـدبـاء  آلـٍة  عـلـى  يـوًمـا 

لو بالماء من البئر. )١( المائح : الذي يمأل الدَّ
)٢( حقيًقا : جديًرا.
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ـ ٢ ـ
     جبل    ،    دار    ،    دعد    ،   عندليب    ،    حمراء.

أ ـ صغر الكلماِت السابقَة، واذكر ما حدث من تغييرات عند التصغير.
ب ـ انُسب إلى الكلمات السابقة، واذكر ما حدث من تغييرات عند النسب.

جـ ـ ضع كلمة )دعد( في جملتين بحيث تكون :
ـ في الجملة األولى مصغرة.

ـ في الجملة الثانية منسوًبا إليها.
ثم ضعها في جملتين أخريين مجرورة، وبين ما يجوز فيها.

ـ ٣ ـ

١ ـ استخرج من ا ألبيات السابقة :
أ ـ كلَّ اسم منسوٍب، واذكر المنسوَب إليه، وبيِّن ما تراه فيها من تغيير ِعنَْد النسب.

د معموله وأعربه. ب ـ اسم فعل وبيِّن نوعه، وحدِّ
جـ ـ اسًما منصوًبا على االختصاص.

د ـ اسمين ممنوعين من الصرف ُجّرا بالكسرة، واذكر السبب.
٢ ـ انسب إلى الكلمات التالية وبيِّن ما حدث من تغيير عند النسب :

ناس       ،          مكة         ،         يمن .
٣ ـ استخدم معجمك في الكشف عن معاني الكلمات التالية :

المشطَّب       ،        َمْهلكة       ،        معايب .
٤ ـ اشرح البيَت الثالَث شرًحا أدبيًّا.

٥ ـ أعرب ما خط باألزرق.

مـكـٍة أبـاطِح  عـن  قـريٌش  نـفـتـهم  ١ـ 
مـعـركـٍة ِذكـَر  إال  الـدهر  َيـْعـَشـُق  ال  ٢ـ 
َحـَسـٍب َذُوو  إنـا  ِمـنْـَقـٍر  بـَنِـي  إنَّـا  ٣ـ 
معاِيبِهـا عـن  َفـتِّـْش  نـفسك  عـليـك  ٤ـ 

المـشـطَّـب بـالـمْشــَرفِـيِّ  وذويـَمـٍن 
ِهـنـِديِّ ضـرَب  أو  َمـْهـَلـكـة  خـوض  أو 

ونـاديـهـا سـَْعـٍد  َبـنِـي  َسـراُة  فـينـا 
لـلـناِس الـنـاِس  عـَثـَراِت  عـن  وَخـلِّ 
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ـ ٤ ـ
 ، للهجرة  السنة ١١  األول من  ربيع  األعلى في ١٢ من  الرفيق  إلى  الله ملسو هيلع هللا ىلص  انتقل رسوُل 
فاجتمع المهاجرون واألنصاُر في سقيفة بني ساعدَة؛ ليختاروا خليفًة للمسلمين، فقال الُحباب 
اْبُن المنذِر : ِمنَّا أميٌر ومنكم أمير، فإْن َعِمل المهاجريُّ في األنصاريِّ شيًئا ، َردَّ عليه ، وإن عمل 
ب  ك، وُعذيُقها المرجَّ األنصاريُّ في المهاجريِّ شيًئا، َردَّ عليه، وإن لم تفعلوا فأنا ُجَذْيُلها المحكَّ
ْرُت كالًما في نفسي، فقال  َلنُعيَدنَّها َجْذَعًة. قال عمُر ْبُن الخطاب : فأردُت أن أتكلم، وكنت َزوَّ
ْرُتها في نفسي إال تكلم بها، فقال : نحن  أبو بكر : على ِرْسِلَك يا عمر. فما ترك كلمة كنت َزوَّ
ُهم  المهاجرين أول الناس إسالًما. وأكرُمهم أحساًبا، وأوسُطهم داًرا، وأحسنُُهم وجوًها، وأمسُّ
وواسيتم،  نصرتم  الدين،  في  وشركاؤنا  اإلسالم،  في  إخواُننا  وأنتم  َرِحًما،  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  برسول 
فجزاكم الله خيًرا، فنحن األمراُء وأنتم الوزراُء، ال تديُن العرب إال لهذا الحيِّ من قريش. فضرب 

عمُر على يده فبايعه، وبايع الناُس من بعده.
١ ـ استخرج من النص :

  أ ـ  ُكلَّ اسم منسوب، وبيِّن المنسوَب إليه.
ب ـ  كلَّ مصغٍر، وبيِّن مكبره.

جـ ـ  اسًما منصوًبا على االختصاص، وأعربه.
  د ـ  فعاًل منصوًبا بعد الم التعليل، وبيِّن عالمة نصبه.

 هـ ـ  أرقاًما واكتبها بالحروف معّرفة، وغير ما يلزم.
  و ـ  منادى مبنيًّا، واذكر السبب.

  ز ـ  فعاًل مجزوًما عالمة جزمه حذف النون.
حـ ـ  ممنوًعا من الصرف للعلمية والتأنيث، وآخر للعلمية والعدل.

٢ ـ أعرب ما خط باألزرق.
٣ ـ ضع عنواًنا مناسًبا للنص السابق.

٤ ـ عد إلى معجمك واستخرج معاني الكلمات التالية :
ُجذيلها      ،      وعذيقها      ،      المرجب      ،      تدين      ،      واسيتم .
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ـ ٥ ـ
قال علي الجارم :

١ ـ استخرج من النص السابق ما يأتي :
أ ـ منادى وبيِّن حالته وعالمة إعرابه أو بنائه، وقّدر حرف النداء المحذوف، وعلل سبب الحذف.

ب ـ عدًدا واذكر حكمه من حيث التذكير والتأنيث.
٢ ـ بين نوع )كم( في الشطر السابق ، ثم أعربها.

٣ ـ اضبط البيَت األخيَر بالشكل.
٤ ـ أعرب ما خط باألزرق.

ـ ٦ ـ
١ ـ استخدْم أسلوَب اإلغراء في َحثِّ زميلك على ما يأتي :

  أ ـ القراءة في مكتبة المدرسة.
ب ـ الشفقة على الفقراء والمساكين.

جـ ـ بِر الوالدين.
  د ـ تالوة القرآن.

٢ ـ استخدم أسلوَب التحذير، وقدِر الفعَل المحذوف واذكر حكَم حذفه :
  أ ـ األكل بكثرة.

ب ـ إهدار الوقت.

جـ ـ العجلة ندامة.
  د ـ رفقاء السوء.

)١( ثـالثـة  بـنـُت  أنـِت  اإلذاعـِة  داَر 
قـارىٍء رنـِة  لـلـقـرآن  فـيـِك  كـم 
حجـابـهـا الملـول  النـفـس  عـن  كشـفـت 

الـلـمـاِح الـبـارق  َكـَوْمـِض  مـرت 
واإلصـبـاِح اإلمـسـاِء  لـدى  تحـلـو 
الـفـتَّـاِح لـلـخالـق  فـتـوجـهـت 

)١( المراد ثالثة أعوام.
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ـ ٧ ـ
  قال الشاعر يخاطب العربي وقت االستعمار :

حــتَّــام       تـلـبـث       الهـًيـا      حـيـراَنـا أسـلـيـل    يـعـرب   طـال   مـنـك   تـرّيـٌُث  
وَجـَلـْوت     عـنـك    الـعـاَر    والـِخـذالَنـا هـال   امـتـطـيـَت  مـن   الجـيـاد   ِعـتـاقـها  

١ ـ اقرأ البيتين، واشرح معناهما.
 ٢ ـ استخرج من البيتين ما يلي :

   أ ـ  حرف نداء، وبين اختصاصه.
 ب ـ  مناًدى، وبين نوعه، وأعربه.

 جـ ـ  كل حروف الجر، وبين معانيها.
   د ـ  اسًما ممنوًعا من الصرف، واذكر علة منعه، وأعربه.

  هـ ـ  اسًما معطوًفا، وأعربه.
  و ـ  حاالً، وبين نوعها، وأعربها.

٣ ـ انسب إلى كلمة )يعرب(، ثم ضعها بعد النسب في جملة مفيدة.
٤ ـ أعرب ما كتب باألزرق، ثم احذف حرف الجر )من( قبله، وأعد اإلعراب.

٥ ـ في البيتين ثالثة أساليب إنشائية. حددها، وبين أنواعها والغرض منها.
٦ ـ أعرب كلمتي )حيرانا ، العار(.

ـ ٨ ـ

١ ـ في رمضان سنة )٩٥( هجرية توفي الحجاج وأحصيت تركته وإذا هي سيف ومصحف
      و)١٠( دراهم من الفضة.

 ٢ـ ولَد عبدالحميد الكاتُب حوالي سنة )٦٠( هجرية في مدينة األنبار على نهر الفرات ولم يكن
ًدا من أصل قيل إنه فارسي.        عربيَّ األصِل ، بل كان ُمَولَّ
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أ ـ أبدل باألعداد في العبارتين )األولى والثانية( ألفاًظا، مراعًيا موقعها اإلعرابي.

ب ـ استخرج ما يأتي :
١ ـ  كل اسم منسوب، وبين المنسوب إليه.

٢ ـ  منادى وبيِّن حالته وإعرابه.
٣ ـ  منادى حذف حرف ندائه مع التعليل.

٤ ـ  اسمين ممنوعين من الصرف، واذكر علة ذلك، وأعربهما.
جـ ـ انسب إلى كلمة )األنبار(.

د ـ أعرب ما كتب باألزرق.

والحمد لّله أوالً وآخًرا
وصلى الّله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ظعائن من  ترى  هل  خليلي  ر  َتَبصَّ ٣ـ 

ُكـلُّـُهـُم األقـواُم  لك  فـداٌء  مـهـاًل  ٤ـ 

ـنَـِد فـالـسَّ بـالعـلـيـاِء  مـيَّـَة  يـادار  ٥ـ 

ُجـرُثـِم فـوِق  مـن  بالـعلـيـاِء  ـْلَن  َتَحـمَّ

ولـِد ومـن  مـاٍل  مـن  ـُر  ُأَثـمِّ ومـا 

األبـِد سـالـف  علـيـها  وطـال  َأْقـَوْت 
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الواجبات المنزلية التي كلف بها الطالب والطالبة

تاريخ
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